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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   29/05/2018 – 19:00 Horas 
 
 
INDICAÇÕES Nº s 517 a 541/18 

 

517/18 – Indica a necessidade de realizar estudos para alteração de velocidade e instalação de 

lombofaixas e/ou lombadas, em todo o Jardim Pacaembu, principalmente em sua via principal. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

518/18 – Indica a necessidade da limpeza das margens e calçadas localizadas no Jardim Pacaembu, 

em toda a sua extensão. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 

519/18 – Indica a necessidade de fazer tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na Rua Bento 

Quintino de Oliveira, em toda a sua extensão. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

520/18 – Indica a necessidade da recuperação da malha asfáltica em todas as ruas do Bairro 
CDHU, e que se estude colocar no cronograma o recape do mesmo. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

521/18 - Indica a necessidade de contratar Fisioterapeutas concursados, para aumentar o serviço 

oferecido aos munícipes e diminuir a demanda da fila de espera. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

522/18 – Indica a necessidade da recuperação da malha asfáltica em todas as ruas do Parque 

Lincoln, e que se estude colocar no cronograma o recape do mesmo. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 
523/18 - Indica a necessidade da limpeza e reparo do bueiro situado na Rua Rafael Machado, atrás 

do Posto Bremem, no Jardim XI de Agosto. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

524/18 – Indica a necessidade da recuperação da malha asfáltica da Rua Rafael Machado, no 
Jardim Lucila, e que se estude colocar no cronograma o recape da mesma. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

525/18 - Indica a necessidade de repintar e demarcar o solo na Rua Brasília de Camargo Barros no 

Parque Marajoara. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 
 

526/18 - Indica a necessidade de repintar e demarcar o solo da rotatória entre as Ruas Prof. 

Francisco Pereira de Almeida, Rua Cel. Euclides Figueiredo e Rua Gov. Pedro de Toledo. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 
527/18 – Indica a necessidade de realizar tapa buracos na Rua XV de Novembro, prox. ao nº 2490. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

528/18 - Indica a necessidade de verificar as árvores existentes que estão com galhos altos e 

grandes em toda extensão da Rua Sete de Setembro. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
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529/18 – Indica a necessidade de realizar operação tapa buracos na Rua Agenor Silva Telles, na 

altura do nº 70, Vila Bandeirantes. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

530/18 - Indica a necessidade de realizar operação tapa buracos na Rua Dr. Prudente de Moraes, 
na altura do nº 1301. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

531/18 - Indica a necessidade de pintar a lombada existente em frente à unidade de saúde do 

Jardim Santa Rita de Cássia, bem como melhorar a sinalização de via preferencial, de "PARE" e 

demais sinalizações, através de placas e pintura de solo em todas as suas ruas. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

532/18 – Indica a necessidade de aumentar o efetivo da Guarda Municipal deslocado para a base 

policial do Jardim Mantovani. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

533/18 – Indica a necessidade da instalação de instrumentos de controle de tráfego nos trechos que 

necessitam deste serviço no Jardim Mantovani. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

534/18 – Indica a necessidade da manutenção do asfalto da Rua Roseli Marques, Jardins de Tatuí. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

535/18 – Indica a necessidade de realizar o serviço de apoio e acolhimento à população em situação 

de rua em virtude da recente frente fria. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

536/18 – Indica a necessidade de reativar o elevador para usuários de cadeiras de rodas no coreto 

da Praça da Matriz. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

537/18 - Indica a necessidade de colocar no cronograma da Secretaria de Obras a manutenção nas 
lajotas na esquina da Rua Tamandaré com a Rua XI de Agosto. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

538/18 - Indica a necessidade da limpeza da área de lazer e parquinho para as crianças do 

Residencial Santa Cruz. 
Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

539/18 - Indica a necessidade da limpeza do canteiro entre os Bairros Jardim Mantovani e Inocoop. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

540/18 - Indica a necessidade de finalizar a pintura de divisória de pista na Rua Cornélio Vieira de 
Camargo. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

541/2018 - Indica a necessidade da pintura da lombada situada na Rua Cornélio Vieira de 

Camargo, na altura do número 222. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
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REQUERIMENTOS Nº s 1114 a 1169/18 

 

1114/18 – Requer da Prefeita que realize a operação tapa buracos ou recapeamento da malha 

asfáltica na Rua Paulo Holtz, no Conjunto Habitacional Amaro Padilha - Inocoop. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

1115/18 – Requer da Prefeita que estude a possibilidade de implantar um “bolsão de motos” na Rua 

13 de Maio, altura do número 938, devido grande fluxo de pessoas que utilizam o comércio na 

referida rua. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
1116/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a pavimentação na 

estrada rural, com acesso do Novo Horizonte até o limite com Itapetininga. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1117/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar com urgência a pintura 
de solo (PARE) no cruzamento da Rua Otto Stadler, na V. Dr. Laurindo, devido ser um local de 

grande fluxo de pedestres. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1118/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar operação tapa buracos 

ou recapeamento da malha asfáltica na Rua Vicente de Paula Pinto, no Jd Fundação Manoel Guedes. 
Autoria: BISPO NILTO 

 

1119/18 – Requer da Prefeita informações sobre o porquê de não está funcionando o aparelho de 

Tomografia da Santa Casa, fazendo com que os munícipes tenham que se deslocar a outro local para 

realização do exame. 
Autoria: BISPO NILTO 

 

1120/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da realização de operação tapa 

buracos ou recapeamento da malha asfáltica na Rua José Lencioni, Jd. Fundação Manoel Guedes. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
1121/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de colocar uma nova faixa ou placa 

para identificação dos munícipes usuários do (CAPS) Centro de Atenção Psicossocial. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1122/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar operação tapa buracos 
ou recapeamento da malha asfáltica na Rua Joaquim Mota, no Jardim Fundação Manoel Guedes. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1123/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de serem realizados mutirões 

periódicos, para atendimento exclusivo aos motoristas da frota, com a realização de exames como 

Glicemia, Colesterol, Triglicérides, Aferição da Pressão Arterial e orientações sobre alimentação 
saudável, em razão da natureza e condições do trabalho que exercem. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1124/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar operação tapa buracos 

ou recapeamento da malha asfáltica na Rua Cassemiro Martins Siqueira, Fundação Manoel Guedes. 
Autoria: BISPO NILTO 

 

1125/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar operação tapa buracos 

ou recapeamento da malha asfáltica na Rua Luis Drago, no Bairro Inocoop. 

Autoria: BISPO NILTO 
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1126/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar operação tapa buracos 

ou recapeamento da malha asfaltica na Rua Luis Figueredo, no Bairro Inocoop. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1127/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar operação tapa buracos 
ou recapeamento da malha asfaltica na Rua Aristeu Quevedo, no Bairro Inocoop. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1128/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar um estudo, para a 

implantação de um calçadão de caminhada para a prática de exercício físico, defronte ao condomínio 

Reserva dos Ypês, acesso do Jardim Bela Vista. 
Autoria: BISPO NILTO 

 

1129/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar estudo para a 

implantação de um retorno de acesso no anel viário Guaraci de Oliveira à Rodovia Gladys Bernardes 

Minhoto, visto que os munícipes tem encontrado dificuldade em transitar pelo local. 
Autoria: BISPO NILTO 

 

1130/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar os proprietários ou 

responsáveis do Loteamento Esplanada para que construam a calçada da Avenida Vice- Prefeito 

Nelson Fiúza, próxima “Creche Dr. Arthur Avalone”, no Jardim Ternura. 

Autoria: JAIRO MARTINS 
 

1131/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da construção de uma lombada na 

Rua Dona Gladys Bernardes Minhoto, em frente ao número 99, no Jardim Tókio. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 
1132/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar operação tapa-buracos 

na Rua Tabelião Paula Gomes, no Centro. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1133/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar operação tapa-buracos 

na Rua Agenor da Silva Teles, na Vila Bandeirantes. 
Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1134/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de podar todas as árvores do Jardim 

Tókio. 

Autoria: JAIRO MARTINS 
 

1135/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de podar todas as árvores do 

Residencial Europark. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 
1136/18 – Requer da Prefeita que informe para quando está programada a limpeza das calçadas do 

Jardim Pacaembu. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1137/18 – Requer da Prefeita que informe para quando está programado tapa-buracos ou 

recapeamento asfáltico na Rua Bento Quintino de Oliveira. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
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1138/18 – Requer da Prefeita que informe, em relação ao suposto relato de pais, de que alunos do 

ensino fundamental do Bairro Americana (EMEF. José Menezes Bueno) estariam sem professores e 

sem salas de aula, obrigando a um único professor lecionar, ao mesmo tempo, para alunos de 

primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 

1139/18 – Requer da Prefeita que tome as devidas providências a fim de solucionar o problema do 

terreno tomado de mato e lixo, na Rua Industrial Camilo Vanni, defronte ao número 423. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1140/18 – Requer da Prefeita que tome as devidas providências a fim de solucionar o problema do 
terreno tomado de mato, ao final na Rua Bento Quintino de Oliveira. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1141/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de aumentar o patrulhamento da 

Guarda Civil Municipal e do Departamento de Mobilidade Urbana no Bairro Vida Nova Tatuí 
(Pacaembu), vez que diversos condutores estão utilizando a via principal para prática de arrancadas 

e corridas. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1142/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de implantar transporte escolar aos 

moradores do Bairro Americana que estudam nas escolas e creches do Jardim Lírio. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1143/18 – Requer da Prefeita que informe o cronograma dos serviços de colocação de lajotas nas 

ruas do Jardim Wanderley. 

Autoria: PROF. MIGUEL 
 

1144/18 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar corrimão na escada 

defronte à Igreja Matriz. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

1145/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da instalação de playground na 
Praça do Conjunto Habitacional Orlando Lisboa de Almeida. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1146/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar câmeras de 

videomonitoramento no interior dos Cemitérios Municipais para inibir ações de vandalismo e furtos. 
Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1147/18 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de transformar em 4 fases os 

semáforos dos cruzamentos das Ruas Teófilo de Andrade Gama X Ana Rosa Monteiro X José Ribeiro 

de Menezes e Rua XI de Agosto X Travessa Romeu Picchi X Via Mun, Benedito Faustino da Rosa. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 

1148/18 – Requer da Prefeita que informe se há estudos sobre a possibilidade de se asfaltar um 

trecho de estrada de terra que liga a Rua Maneco Pereira com a Rua Aristeu Antunes, no Centro. Se 

sim, solicita-se cópia do planejamento de execução. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1149/18 – Requer da Prefeita que informe se atualmente encontra-se desativado o elevador para 

usuários de cadeiras de rodas no coreto da Praça da Matriz. Se sim, por quais razões. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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1150/18 – Requer da Prefeita que informe se há risco de haver escassez de combustível da frota 

municipal frente à paralisação dos caminhoneiros e se há algum plano para evitar essa situação. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1151/18 – Requer da Prefeita que informe se há dados sobre a quantidade de pessoas que vivem em 
situação de rua. Se sim, encaminhe cópia. Se tem sido realizado o serviço de apoio e acolhimento à 

população em situação de rua em virtude da recente frente fria. Se sim, qual. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1152/18 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar 

manutenção do asfalto da Rua Roseli Marques no Bairro Jardins de Tatuí. Se sim, para quando. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1153/18 – Requer da Prefeita que informe quais serão as medidas tomadas quanto aos servidores 

públicos que não conseguirem chegar aos seus postos de trabalho por falta de combustível fruto da 

paralisação dos caminhoneiros? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1154/18 – Requer da Prefeita que informe quais atividades serão realizadas no dia do desafio deste 

ano? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
1155/18 – Requer da Prefeita que informe se está no cronograma de obras a instalação de 

instrumentos de controle de tráfego nos trechos que necessitam deste serviço n Jardim Montovani? 

Se sim, para quando? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
1156/18 – Requer da Prefeita que informe quanto do efetivo da Guarda Municipal tem sido 

deslocado para a base policial do Jardim Montovani? Com qual periodicidade têm sido realizadas as 

patrulhas policiais? Há uma rota pré-definida destas patrulhas? Se sim, nos encaminhe cópia. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1157/18 - Requer da Prefeita que informe quem são os profissionais que auditam as prestações de 
contas da contratualização e subvenção da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

1158/18 - Requer do Presidente do TATUIPREV que informe se a rentabilidade dos fundos de 

investimentos, estão atingindo a meta atuarial estipulada pela Secretaria de Política da 
Previdência Social e se todos os fundos que compõem a carteira de investimentos do instituto 

estão enquadrados na Resolução 4.604/17. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

1159/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de ser implantado piso tátil nos 

prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal de Tatuí. 
Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

1160/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de ser implantado mapa tátil nos 

prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal de Tatuí. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 

1161/18 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de ser implantado nos prédios 

públicos que ainda não tem acessibilidade para pessoas com deficiência física. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
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1162/18 - Requer da Prefeita que informe se há previsão para a abertura de concurso público, a fim 

de realizar a contratação de mais agentes de trânsito. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1163/18 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da execução do previsto nas 
indicações 343/17 e 1143/17, referentes a pintura de sinalização de solo e fixação de placas. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1164/18 - Requer da Prefeita que informe se realmente existe a necessidade de permanecer ativos 

os semáforos no período posterior à meia noite. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
 

1165/18 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de reajustar a carga horária ou 

então o salário dos colaboradores que exercem a função de auxiliar da direção nas creches. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 
1166/18 - Requer da Prefeita que encaminhe o cronograma de pintura de sinalização de solo para 

os próximos três meses. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1167/18 - Requer da Prefeita que elucide dúvidas quanto a extensão do serviço de fornecimento de 

iluminação pública. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1168/18 - Requer da Prefeita que informe qual foi o valor arrecadado com a DIPAM (Declaração para 

o Índice de Participação dos Municípios) através da entrega dos talonários por parte dos agricultores 

do Município de Tatuí no ano de 2017, e se já há previsão de valores para o ano de 2018. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1169/18 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de regulamentar através de proposta 

de lei municipal a divulgação do cardápio da merenda escolar pelo endereço eletrônico da Prefeitura. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 
MOÇÕES Nº s 183 a 211/18 

 

183/18 - Aplausos e Congratulações para IGREJA EVANGÉLICA ADORAÇÃO E AVIVAMENTO, na 

pessoa de seus Pastores Apóstolo Valter de Paula Leite e Juliana Tuani Leite, pelos transcorrer dos 

10 anos de ministério, comemorado no Sábado do dia 19/05/18, com um culto de ação de graças. 
Autoria: BISPO NILTO 

 

184/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. REINALDO A. M. BERTANHA - Professor de Educação 

Física, pelos seus serviços prestados no Parque Ecológico Maria Tuca, atendendo aos munícipes 

tatuianos e que tem elevado a qualidade de vida de muitas pessoas pela sua dedicação. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
 

185/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. PAULO SENA, pelos seus serviços prestados no Parque 

Ecológico Maria Tuca, atendendo aos munícipes tatuianos e que tem elevado a qualidade de vida de 

muitas pessoas pela sua dedicação. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
 

186/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. LODIMAR ANTONIO MILKEVIEZ - Professor de 

Educação Física, pelos seus serviços prestados no Parque Ecológico Maria Tuca, atendendo aos 

munícipes tatuianos e que tem elevado a qualidade de vida de muitas pessoas pela sua dedicação. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
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187/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. LUIS FERNANDO DE CAMARGO BARROS - Professor 

de Ciências, pelos seus serviços prestados no Parque Ecológico Maria Tuca, atendendo aos 

munícipes tatuianos e que tem elevado a qualidade de vida de muitas pessoas pela sua dedicação. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 
188/18 - Aplausos e Congratulações à Sra. INAJARA F. DE BARROS RAMOS - Professora Bióloga, 

pelos seus serviços prestados no Parque Ecológico Maria Tuca, atendendo aos munícipes tatuianos e 

que tem elevado a qualidade de vida de muitas pessoas pela sua dedicação. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

189/18 - Aplausos e Congratulações à Sra. ELISANGELA MARIA NUNES - Coordenadora 
Pedagógica, pelos seus serviços prestados no Parque Ecológico Maria Tuca, atendendo aos munícipes 

tatuianos e que tem elevado a qualidade de vida de muitas pessoas pela sua dedicação. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

190/18 - Aplausos e Congratulações à Sra. ANÉSIA MAIRA MENESES - Professora de Artes, pelos 
seus serviços prestados no Parque Ecológico Maria Tuca, atendendo aos munícipes tatuianos e que 

tem elevado a qualidade de vida de muitas pessoas pela sua dedicação. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

191/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. ROGÉRIO GAMA, Diretor Técnico, em razão da sua 

participação nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. 
Adriana Tibélio Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita 

repercussão em virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da 

cidade de Tatuí no cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 
192/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. RODRIGO VILAS BOAS, Diretor Técnico, em razão da 

sua participação nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da 

Sra. Adriana Tibélio Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita 

repercussão em virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da 

cidade de Tatuí no cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
 

193/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. RENATO PRAXEDES, Ator, em razão da sua 

participação nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. 

Adriana Tibélio Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita 

repercussão em virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da 
cidade de Tatuí no cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

194/18 - Aplausos e Congratulações à Sra. DÉIA LUIZ, Atriz, em razão da sua participação nas 

gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. Adriana Tibélio 

Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita repercussão em 
virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da cidade de Tatuí no 

cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

195/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. MAURO MACHADO, Produtor, em razão da sua 
participação nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. 

Adriana Tibélio Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita 

repercussão em virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da 

cidade de Tatuí no cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
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196/18 - Aplausos e Congratulações à Sra. LEDDA MAROTTI, Atriz, em razão da sua participação 

nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. Adriana Tibélio 

Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita repercussão em 

virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da cidade de Tatuí no 

cenário nacional. 
Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

197/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. NICKO SILVA, Ator, em razão da sua participação nas 

gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. Adriana Tibélio 

Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita repercussão em 

virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da cidade de Tatuí no 
cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

198/18 - Aplausos e Congratulações à Sra. KELLY CRISTINE, Atriz, em razão da sua participação 

nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. Adriana Tibélio 
Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita repercussão em 

virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da cidade de Tatuí no 

cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

199/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. JUNINHO LARANJEIRA, Diretor Técnico, em razão da 
sua participação nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da 

Sra. Adriana Tibélio Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita 

repercussão em virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da 

cidade de Tatuí no cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
 

200/18 - Aplausos e Congratulações à Sra. FABÍOLA RODRIGUES, Atriz, em razão da sua 

participação nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. 

Adriana Tibélio Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita 

repercussão em virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da 

cidade de Tatuí no cenário nacional. 
Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

201/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. DOUGLAS LUKYIS, Ator, em razão da sua participação 

nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. Adriana Tibélio 

Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita repercussão em 
virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da cidade de Tatuí no 

cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

202/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. CHICO ZANDA, Produtor, em razão da sua participação 

nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. Adriana Tibélio 
Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita repercussão em 

virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da cidade de Tatuí no 

cenário nacional. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 
203/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. CAUE BONIFÁCIO, Ator, em razão da sua participação 

nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da Sra. Adriana Tibélio 

Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita repercussão em 

virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da cidade de Tatuí no 

cenário nacional. Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 



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” 

 

 
204/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. WELLINGTON CARVALHO, Maquiador, em razão da 

sua participação nas gravações do filme - Histórias da Vida, embasada na história real de vida da 

Sra. Adriana Tibélio Mota, apresentada no programa do Eli Correa - Rádio Capital, e que teve muita 

repercussão em virtude da sua emocionante história de vida, como também, elevando o nome da 

cidade de Tatuí no cenário nacional. 
Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

205/18 - Aplausos e Congratulações à Faculdade de Tecnologia de Tatuí - FATEC, na pessoa de seu 

Diretor Professor Doutor MAURO TOMAZELA em razão da brilhante realização do 3º CITE - Circuito 

de Tecnologia, com o tema “O Futuro da Inovação”, realizado entre os dias 21 a 25 p.p. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
 

206/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. EDSON ESTILISTA em razão do notável gesto de amor e 

carinho consubstanciado na doação dos vestidos às noivas, disponibilização de trajes aos noivos e 

vestidos das daminhas de honra para a realização do Casamento Comunitário 2018 - “O amor é o 

caminho”, ocorrido no dia 26 de maio p.p. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

207/18 - Aplausos e Congratulações à Ilma. Sra. CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, 

Agente Fiscal do Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, em razão exercício do seu mister com 

muito profissionalismo, atenção e competência. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
 

208/18 - Aplausos e Congratulações ao FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE TATUÍ, na pessoa 

de sua Presidente, Ilma. Sra. SÔNIA MARIA RIBEIRO, em razão do notável gesto de amor e carinho 

consubstanciado na realização do Casamento Comunitário 2018 - “O amor é o caminho”, ocorrido no 

dia 26 de maio p.p. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

209/18 - Aplausos e Congratulações ao Sr. ADEMILSON DOS SANTOS (Araponga), em razão do 

notável trabalho de destaque realizado nossa cidade. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 
210/18 - Aplausos e Congratulações a PADARIA CARDOSO MACIEL, na pessoa de JOÃO CEZAR 

MACIEL e NIVALDA CARDOSO MACIEL, em razão do notável trabalho de destaque realizado na Rua 

Almiro Aparecido de Campos, número 123, Jardim Gonzaga em nossa cidade. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 
211/18 - Aplausos e Congratulações a Presidente do Fusstat Sr.ª Sonia Ribeiro e Equipe, pelo 

belíssimo evento, “Casamento Comunitário”. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

O R D E M   D O   D I A 

 
PROJETOS DE LEI (2º Turno): 

 

129/17 – Bispo Nilto - Dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos e hospitais privados 

incluírem no protocolo de atendimento pediátrico a realização da medição do nível de glicemia em 

crianças de zero a seis anos de idade no município de Tatuí-SP. 
 

135/17 – Daniel Almeida Rezende - Implanta o “Certificado de Qualidade Alimentar” para os 

estabelecimentos comerciais do Município que trabalham com comida pronta, e dá outras 

providências. 
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137/17 – Proença Cabeleireiro e Prof. Miguel - Determina a adoção de linguagem compreensível 

às pessoas com deficiência auditiva em peças teatrais e nas exibições de filmes nacionais e 

estrangeiros nos cinemas localizados no âmbito Municipal. 

 

006/18 – Proença Cabeleireiro - Estabelece formas de divulgação das informações sobre pessoas 
desaparecidas no Município de Tatuí/SP, e dá outras providências. 

 

PROJETOS DE LE1 (1º Turno): 

 

023/18 – Executivo – Dispõe sobre revogação da Lei Municipal nº 5.017, de 10 de junho de 2016. 

 
025/18 – Executivo – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.112, de 07 de agosto de 2017 e dá 

outras providências. 

 

PROPOSTA DE EMENDA Á LOM.: 

 
001/18 – MESA – Inclui o artigo 14A na Lei Orgânica do Município. 

 

 

REQUERIMENTOS: 

 

854/18 - Requer da Elektro Eletricidade e Serviços S.A., que informe sobre a possibilidade de 
realizar a poda de uma árvore localizada na Avenida Vice Prefeito Pompeo Reali, nº 1.081. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

861/18 – Requer da Elektro Eletricidade e Serviços para que seja feita a manutenção na 

fiação elétrica da Rua Francisco Bernardes, mais precisamente em frente ao nº 157. 
Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

869/18 - Requer da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – AC Tatuí, que informe se 

existe a possibilidade de providenciar total acessibilidade desta agência para cadeirantes e 

demais portadores de necessidades especiais. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
 

871/18 - Requer da Elektro Eletricidade e Serviços S.A., que informe se existe a possibilidade 

da iluminação de toda a extensão da Rua Porfírio de Campos Pedroso, até seu final, no Jd. 

Santa Rita de Cássia. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
 

872/18 - Requer da Elektro Eletricidade e Serviços S.A., que informe se existe a possibilidade 

de iluminar toda a extensão da Rua José Paes de Camargo, até seu final, B.º Vale dos Lagos. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

890/18 – Requer da Secretaria da Segurança Pública-SP, que informe como vem sendo feito o 
atendimento a ocorrências, quais têm sido as maiores dificuldades destes agentes públicos, 

se há falta de agentes, veículos ou equipamentos e qual a média de tempo para o 

deslocamento dos policiais até o local das ocorrências. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
900/18 – Requer do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) que o 

conjunto arquitetônico da antiga Fábrica São Martinho, já tombado pelo Condephaat SP, 

seja reconhecido como patrimônio histórico por sua importância no desenvolvimento da 

indústria têxtil brasileira. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 


