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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   08/05/2018 – 19:00 Horas 
 
INDICAÇÕES Nº s 431 a 460/18 

 

431/18 - Indica a necessidade de providenciar caminhões pipa para que molhem a Rua Osmil 

Martins, no Jardim Santa Rita, pelo menos duas vezes na semana. 

Autoria: JAIRO MARTINS 
 

432/18 – Indica a necessidade da implantação de instrumento de controle de tráfego no cruzamento 

da Rua Quinze de Novembro com a Coronel Lúcio Seabra. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

433/18 – Indica a necessidade de realizar palestras educativas nas escolas municipais, com o tema 
Proteção e Cuidados com Animais. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

434/18 – Indica a necessidade de realizar cursos de qualificação para os Servidores Municipais. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

435/18 – Indica a necessidade de aumentar a fiscalização quanto ao despejo de materiais inservíveis 

nas calçadas e vias públicas por moradores. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

436/18 – Indica a necessidade de dar prioridade para artistas locais se apresentarem no Projeto 
Musica na Praça e os remunere. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

437/18 – Indica a necessidade de disponibilizar funcionários para manter os banheiros públicos 

abertos por mais tempo aos finais de semana. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

438/18 – Indica a necessidade do órgão responsável pela iluminação pública de nossa cidade 

instalar energia elétrica em toda a extensão do Bairro Chácara Gaiotto. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
439/18 – Indica a necessidade do órgão responsável pelo saneamento básico de nossa cidade realize 

obras em toda a extensão do Bairro Chácara Gaiotto. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

440/18 – Indica a necessidade de asfaltar toda a extensão do Bairro Chácara Gaiotto. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

441/18 – Indica a necessidade da implantação de lajota ecológica ou asfaltamento em toda a 

extensão do Bairro Chácara Gaiotto. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
442/18 – Indica a necessidade de realizar o serviço de zeladoria urbana em toda a extensão do 

Bairro Chácara Gaiotto. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

443/18 – Indica a necessidade da continuidade da aplicação de asfalto no Bairro Bela Vista. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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444/18 – Indica a necessidade de realizar, mediante a Lei Ordinária Nº 5103, de julho de 2017, de 

autoria deste Vereador, atividades conscientização sobre a Fibromialgia no dia 12 de maio deste ano. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

445/18 – Indica a necessidade de fornecer passes de ônibus pela Prefeitura dentro do prazo, aos 
cidadãos e cidadãs que estudam em São Paulo/SP. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

446/18 – Indica a necessidade de desenvolver políticas públicas na intenção de garantir respeito e 

segurança à população LGBT de nossa cidade. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

447/18 – Indica a necessidade de desenvolver campanhas de prevenção à AIDS e demais DSTs. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

448/18 – Indica a necessidade da substituição das torneiras dos banheiros públicos e dos banheiros 
dos funcionários das repartições dos órgãos públicos municipais, por torneiras com temporização de 

vazão de água. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

449/18 – Indica a necessidade do levantamento do perfil etário dos funcionários, para que se possa 

solicitar às empresas do setor a elaboração de propostas de Plano de Saúde em Grupo por Adesão, 
sem a interveniência financeira da Prefeitura. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

450/18 - Indica a necessidade de colocar no cronograma da Secretaria de Obras, para que seja feita 

a manutenção nas lajotas na Rua Cel. Guilherme com a Rua Santo Antonio – Boqueirão. 
Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

451/18 - Indica a necessidade de confeccionar e instalar placas indicativas de direção para 

posicionar aos motoristas com relação à localização do CEU das Artes. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 
452/18 - Indica a necessidade de podar a árvore da Rua Moreira da Silva em frente ao nº133, na 

Vila Primavera. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

453/18 - Indica a necessidade de podar a árvore da Rua Professora Maria Conceição Marcondes nº 
124, na Vila Dr. Laurindo. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

454/18 - Indica a necessidade de programar a Operação Tapa Buracos na José Olivieri, esquina com 

a Praça Amador Vieira, na Vila Dr. Laurindo. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 

455/18 - Indica a necessidade de realizar em 2018, atividades comemorativas alusivas ao Dia de 

Chico Pereira (em 12 de agosto), definido através da Lei Municipal de nº 3.868/2006. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 
456/18 – Indica a necessidade da manutenção do asfalto da Rua Prof.º Castrinaldo de Camargo em 

toda sua extensão, no Bairro C.D.H.U, e que se estude colocar no cronograma o recape da mesma. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
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457/18 – Indica a necessidade da manutenção do asfalto da Rua Antenor dos Santos em toda sua 

extensão, no Bairro C.D.H.U, e que se estude colocar no cronograma o recape da mesma. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

458/18 - Indica a necessidade da substituição de todas as lâmpadas, por luzes de LED em todas as 
praças municipais. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

459/18 - Indica a necessidade de realizar o conserto das lajotas na Via Antônio Henrique da Silva, 

defronte ao número 23, na Vila Esperança. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
 

460/18 - Indica a necessidade de realizar a poda da árvore localizada em uma praça na confluência 

das Ruas Chiquinha Rodrigues e Major Martiniano Soares, na Vila Dr. Laurindo. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 
REQUERIMENTOS Nº s 904 a 977/18 

 

904/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar com urgência a 

manutenção na praça (Brinquedos), localizada na Rua Fulgêncio Lisboa Almeida, Jd. Rosa Garcia II, 

o local se encontra em total abandono, oferecendo risco para os freqüentadores, inclusive crianças. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

905/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar com urgência a retirada 

da areia do campo da Rua Fulgêncio Lisboa Almeida, Jd. Rosa Garcia II, o mesmo tem causado 

doenças nos munícipes que freqüentam o local, inclusive crianças. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

906/18 – Requer da Prefeita que informe se o Município possui uma entidade reguladora dos 

serviços de saneamento básico. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

907/18 – Requer da Prefeita, conforme a resposta ao requerimento nº1280/17, que informe quando 
será implantada rampa de acesso a cadeirantes defronte à Santa Casa de Misericórdia. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

908/18 – Requer do Sr. Secretário Municipal de Saúde que informe quais são as cirurgias de 

alta complexidade que estão liberadas pela Divisão Regional de Saúde – DRS XVI Sorocaba, 
á população  do município e qual seu tempo médio de espera, especificando-as. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

909/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar com urgência a pintura de 

solo no cruzamento do farol da Av. São Carlos com a Av. Monsenhor Silvestre Murari, Dr. Laurindo. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

910/18 – Requer da Prefeita que informe quais ações realizadas pelos órgãos competentes no 

combate à dengue, bem como quantos proprietários de imóveis com mato e sujeira já foram 

notificados para efetuar a limpeza dos mesmos, no período de Janeiro/2018 até a presente data. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

911/18 – Requer da Prefeita que informe se os Inspetores de Alunos da rede de ensino municipal, 

com atribuições de apoio aos professores, são treinados para evitar a ocorrência de acidentes e 

“bullying”, além de manter a disciplina. 

Autoria: BISPO NILTO 
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912/18 – Requer da Prefeita que informe se consta no cronograma de obras o recapeamento da 

malha asfáltica ou operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Imaculada Anunciata Araujo. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

913/18 – Requer da Prefeita que informe se consta no cronograma de obras o recapeamento da 
malha asfáltica ou operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Alfredo Antunes, San Raphael. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

914/18 – Requer da Prefeita que informe se consta no cronograma de obras o recapeamento da 

malha asfáltica ou operação tapa buracos em toda a extensão da Rua João de Arruda, San Raphael. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

915/18 – Requer da Prefeita que informe se consta no cronograma de obras o recapeamento da 

malha asfáltica ou operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Mario A. Martins, Jd. Planalto. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
916/18 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de passar a máquina Patrol na 

Estrada do Jardim Gramado, até o Barracão do Sr. Jorge Mori, sentido Alambari. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

917/18 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de determinar ao departamento 

competente que implante tubulação na Estrada do Campinho, no aterro do banhado, próximo da 
"Capela do Lucas", sentido Alambari. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

918/18 – Requer da Prefeita, tendo em vista a resposta ao requerimento nº 1.075/17, que informava 

sobre um projeto de reforma do Pronto Socorro Municipal, que estava em fase de elaboração, que 
informe se foi concluído e se existe um cronograma para início da reforma. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

919/18 – Requer da Prefeita que informe se consta no cronograma de obras o recapeamento da 

malha asfáltica ou operação tapa buracos em toda a extensão da Rua João Carriel, B.º Colina Verde. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

920/18 – Requer da Prefeita que informe se consta no cronograma de obras o recapeamento ou 

operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Marrei Marques de Oliveira, Bairro Colina Verde. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
921/18 – Requer da Prefeita que informe se consta no cronograma de obras o recapeamento ou 

operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Saúl de Campos, Bairro Colina Verde. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

922/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da construção de uma lombada na 

Avenida Hélio Reali, no Residencial Astória. 
Autoria: JAIRO MARTINS 

 

923/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de efetuar a reconstrução da calçada 

da Escola Eugênio Santos, na Rua Onze de Agosto. 

Autoria: JAIRO MARTINS 
 

924/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da recuperação na rampa de acesso a 

cadeirantes localizada na confluência das Ruas Onze de Agosto com Cônego Demétrio. 

Autoria: JAIRO MARTINS 
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925/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da construção de uma lombada ou 

redutor de velocidade na Rua vice-Prefeito Nelson Fiúza, próxima ao Condomínio Monte Verde. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

926/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da construção de bueiros na Rua 
Luis Galavoti, no Residencial Europark. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

927/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar o proprietário do imóvel 

localizado na esquina das Ruas Nelson Fiúza com Brasília C. Barros, para que refaça sua calçada. 

Autoria: JAIRO MARTINS 
 

928/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de efetuar a sinalização em uma 

rotatória na Rua Vice-Prefeito Nelson Fiúza altura da Rua Francisco Scaglione. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 
929/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de inserir no cronograma de trabalho 

da equipe responsável, o corte do mato lateral da via principal do Bairro Americana. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

930/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de inserir na programação do serviço 

de sinalização de solo, a pintura de “PARE” na esquina das Ruas Jose Antônio de Souza e Antônio de 
Sales, no Parque San Raphael. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

931/18 – Requer da Prefeita que informe quando será realizada operação de zeladoria urbana em 

toda a extensão do Bairro Chácara Gaiotto. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

932/18 – Requer da Prefeita que informe quais os critérios para a escolha dos artistas que se 

apresentam no programa “Musica na Praça”, como o artista se inscreve para participar, se existe 

algum tipo de remuneração e se há prioridade para artistas locais. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

933/18 – Requer da Prefeita que informe qual é o setor responsável por fiscalizar se há despejo de 

materiais inservíveis nas calçadas e vias públicas por moradores. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
934/18 – Requer da Prefeita que informe se há cursos de qualificação para os Servidores 

Municipais. Se sim, quais. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

935/18 – Requer da Prefeita que informe se têm sido realizadas palestras educativas nas escolas 

municipais, com o tema Proteção e Cuidados com Animais. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

936/18 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão a implantação de 

instrumento de controle de tráfego no cruzamento da rua Quinze de Novembro com a Coronel Lúcio 

Seabra. Se sim, para quando. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

937/18 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão instalar energia 

elétrica em toda a extensão do Bairro Chácara Gaiotto. Se sim, para quando. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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938/18 – Requer da Elektro Eletricidade e Serviços S.A., que informe se está no planejamento 

da empresa instalar energia elétrica em toda a extensão do Bairro Chácara Gaiotto. Se sim, 

para quando. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
939/18 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar obras de 

saneamento básico em toda a extensão do Bairro Chácara Gaiotto. Se sim, para quando. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

940/18 – Requer da SABESP que informe se está no planejamento da empresa realizar obras 

de saneamento básico em toda a extensão do Bairro Chácara Gaiotto. Se sim, para quando. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

941/18 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar a 

implantação de lajotas ecológicas ou asfaltamento nas vias do Bairro Chácara Gaiotto. Se sim, para 

quando. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

942/18 – Requer da Prefeita que informe com qual periodicidade vem sendo realizada a coleta do 

lixo em toda a extensão do Bairro Chácara Gaiotto. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
943/18 – Requer da Prefeita que informe quando será realizado o “patrolamento” com cascalho e 

revisão do escoamento de águas pluviais nas vias do Bairro Chácara Gaiotto. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

944/18 – Requer da Prefeita que informe qual será o custo para o poder público municipal em sediar 
os Jogos Regionais. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

945/18 – Requer da Prefeita que informe se tem sido realizadas, pela atual gestão campanhas 

públicas de prevenção a AIDS e demais DSTs. Se sim, quais. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

946/18 – Requer da Prefeita que informe se há um plano de continuidade da aplicação de asfalto no 

Bairro Bela Vista. Se sim, qual. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
947/18 – Requer da Prefeita que informe quais tem sido as políticas públicas da atual gestão para 

garantir o respeito e a segurança à comunidade LGBT da cidade. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

948/18 – Requer da Prefeita que informe qual a razão do atraso no repasse dos passes de ônibus 

pela Prefeitura aos cidadãos e cidadãs que estudam em São Paulo/SP? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

949/18 – Requer da Secretária Municipal de Educação, que informe se há a possibilidade de 

oficiar as escolas públicas e privadas do município elucidando que o dia 12 de maio é 

reconhecido como o Dia de Conscientização sobre a Fibromialgia em nossa cidade, instituído 
através da Lei n° 5.103 de 3 de julho de 2.017, de autoria deste vereador. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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950/18 – Requer do Sr. Presidente da Câmara que informe se há a possibilidade da Câmara 

oficiar as escolas públicas e privadas de nosso município elucidando que o dia 12 de maio é 

reconhecido como o Dia de Conscientização sobre a Fibromialgia em nossa cidade, instituído 

através da Lei n° 5.103 de 3 de julho de 2.017, de autoria deste Vereador. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

951/18 – Requer da Prefeita que informe, mediante a Lei nº 5103, de 03 de julho de 2017, de 

autoria deste Vereador, quais atividades de conscientização sobre a Fibromialgia estão programadas 

para o dia 12 de maio deste ano. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
952/18 – Requer da Prefeita que informe quais ações estão sendo realizadas para promover a 

inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e pobreza no Município. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

953/18 – Requer da Prefeita que inclua no cronograma de obras o reparo das lombadas existentes 
na Rua Juvenal de Campos na altura dos números 1031 e 1159, pois as mesmas se encontram com 

buracos. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

954/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de incluir no cronograma de roçada a 

rotatória da Alameda Maisa Matarazzo, no Bairro Nova Tatuí. 
Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

955/18 – Requer da Prefeita que informe se Tatuí será contemplada com o recurso do Governo do 

Estado através da Assistência e Desenvolvimento Social para construção do Centro Dia para Idosos. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 
 

956/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de disponibilizar mais um 

funcionário para o atendimento no agendamento de viagens médicas, da Frota Municipal da Saúde. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

957/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de colocar um semáforo para 
pedestres entre as ruas XI de Agosto e Rua Cel. Aureliano de Camargo. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

958/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de colocar um semáforo entre as ruas 

do Cruzeiro e XI de Agosto, perto da Escola Municipal Eugênio Santos. 
Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

959/18 – Requer da Prefeita que informe se já notificou para a devida limpeza os proprietários de 

terrenos no Jardim Paulista. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 
960/18 – Requer da Prefeita que informe se já notificou para a devida limpeza os proprietários de 

terrenos no Bairro Colina Verde. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

961/18 – Requer da Prefeita que informe se existem relatórios sociais das famílias que são atendidas 
pelo Banco Municipal de Alimentos; se positivo, que encaminhe cópias, referentes aos anos de 2017 

e 2018, até a presente data. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
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962/18 – Requer da Prefeita que informe quais medidas foram tomadas referente à Indicação 

298/18 que dispõe sobre a manutenção da malha asfáltica da Rua Vicente Cardoso em toda sua 

extensão, no Jardim Modena. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 
963/18 – Requer da Prefeita que informe quais medidas foram tomadas referente à Indicação 

366/18 que dispõe sobre a manutenção da malha asfáltica da Rua Mario Mendes em toda sua 

extensão, no Residencial Alvorada. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

964/18 – Requer da Prefeita que informe se há estudos para construção de um novo Terminal 
Rodoviário em Tatuí pela Prefeitura ou em Parceria Público Privada (PPP). 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

965/18 - Requer da Prefeita que informe se há previsão de asfaltamento da Rua Antônio de Sales, 

no Parque San Raphael. Se positivo, informar a data. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

966/18 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de sinalizar com "PARE" e demais 

sinalizações importantes, através de placas e pintura de solo na Rua Poeta Guilherme de Almeida, 

cruzamento com a Rua Simeão Sobral, no Jardim São Paulo. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
 

967/18 - Requer da Prefeita que informe quais são os exames e cirurgias que são de competência do 

Governo Estadual disponibilizar aos pacientes de nosso município e qual o tempo médio de espera 

para a realização destes exames e cirurgias, especificando. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
 

968/18 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de incluir a Comunidade Recado – 

Missão Tatuí no Roteiro Turístico Religioso de Tatuí. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

969/18 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de averiguar e tomar providências 
quanto a ocorrência de queimadas ireegulares no perímetro urbano do Município, considerando a Lei 

Municipal nº 4.396, de 30 de junho de 2010, em seu artigo 1º que dispõe sobre a proibição do 

emprego de fogo para fins de limpeza de terreno. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 
970/18 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da construção de uma pista de skate 

na Vila Angélica em terreno pertencente ao Município. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 

971/18 - Requer da Prefeita que informe quais medidas tomadas para sanar as pendências sobre o 

direito a educação das pessoas com deficiência, considerando a Lei de Inclusão Brasileira nº 13.146 
de julho de 2015, onde em seu art. 3º XIII institui tendo como direito certo, um profissional de apoio 

escolar/cuidador a pessoa com deficiência matriculada na Rede Municipal de Ensino. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 

972/18 - Requer da Prefeita que informe quais foram, respectivamente, os valores arrecadados 
durante o ano de 2017 com a tributação do IPTU, ISS e ITR. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
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973/18 - Requer da Prefeita que informe qual foi o montante de inadimplência no pagamento dos 

tributos de IPTU, ISS e ITR durante o ano de 2017, considerando valores totais e número de 

contribuintes que deixaram de recolher os devidos impostos. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 
974/18 - Requer da Prefeita que informe quais ações poderão ser realizadas para minimizar os 

problemas no fluxo de trânsito em horários de pico na rotatória de acesso à Avenida Pompeo Reali e 

à Rua Capitão Lisboa. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

975/18 - Requer da Prefeita que informe com exatidão para quando estão previstas ações de 
recuperação asfáltica no Jardim Aeroporto. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

976/18 - Requer da Prefeita que encaminhe o cronograma de obras para a execução da construção 

de 20 unidades habitacionais no Jardim Perdizes, conforme convênio com o Governo do Estado de 
São Paulo, onde consta a finalização das obras para 12/03/2019. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

977/18 - Requer da Prefeita que informe quais serão as famílias contempladas com as 20 unidades 

habitacionais a serem construídas no Jardim Perdizes, esclarecendo ainda quais serão os critérios 

para defini-las. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

MOÇÕES Nº s 161 a 169/18 

 

161/18 - Aplausos e Congratulações ao ator, diretor, produtor e músico Tatuiano Paulo Henrique 
de Medeiros Jordão (Paulo Jordão). 

Autoria: PROF. MIGUEL 

 

162/18 - Aplausos e Congratulações, ao Ilmo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. 

Claudio Antônio Machado, pela realização, com amplo sucesso do “Curso de Ativação de Conselhos 

de Saúde” coordenado pelo Conselho Estadual de Saúde, que ocorreu no dia 25 de abril de 2018, no 
Salão da Câmara Municipal de Tatuí. 

Autoria: LUIS DONIZETTI VAZ JUNIOR 

 

163/18 - Aplausos e Congratulações aos professores dirigentes da APEOESP - Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo Carlos Ferreira, Fátima Rodrigues dos 
Santos, Ana Maria das Dores, Raquel Vivi Convento e Luiz Carlos da Silva pela inauguração da 

Subsede desta importante instituição de defesa dos profissionais da educação em nosso município 

que ocorreu no dia 25/04/2018. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

164/18 - Aplausos e Congratulações à Sra. Cleide Regina, em razão que esta profissional tem 
contribuído para a difusão da informação, contribuindo no debate e conteúdo de grande importância 

para a população regional, através da Rádio Boituva - 1480 AM. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

165/18 - Aplausos e Congratulações ao Lions Clube de Tatuí pela sua participação na 57ª 
Convenção do Distrito LC-2 de Lions Clube, denominada “Convenção da Alegria”, que foi realizada 

em Águas de Lindóia de 20 a 22 de Abril no Centro de Convenções do Hotel Majestic, em Águas de 

Lindóia (SP). 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
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166/18 - Aplausos e Congratulações aos atletas Derick Henrique Cavalcante de Lima, Cláudio 

Rodrigues de Oliveira e Vitória de Almeida Amorim pelo excelente desempenho na Copa São 

Paulo de Karatê, dia 28 de abril na cidade de Catanduva/SP. Destacamos ainda os atletas Paulo 

Sérgio Duque (medalha de prata em duas categorias), Pâmela Aparecida de Camargo (medalha de 

prata) e Hélio Márcio Oliveira da Silva (medalha de ouro), que com os resultados obtidos 
conseguiram vaga para participar do Campeonato Brasileiro, que será realizado no mês de setembro 

no Estado do Ceará. 

Autoria: PROF. MIGUEL 

 

167/18 - Aplausos e Congratulações ao Ilmo. Sr. Alessandro Bosso, em razão de sua assunção a 

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, ocorrida em 03 de maio p.p. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

168/18 - Aplausos e Congratulações ao Reverendíssimo Padre Élcio Roberto de Góes pela sua 

brilhante e marcante passagem de 5 anos como Pároco e Reitor da Paróquia e Santuário Nossa 

Senhora da Conceição em Tatuí/SP. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

169/18 - Aplausos e Congratulações à Assembleia Raio de Luz nº 21, em razão da comemoração a 

seus 13 anos de fundação, comemorados no dia 23 de abril p.p. e pelos brilhantes e relevantes 

trabalhos sociais realizados em nossa cidade. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 


