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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   24/06/2019 – 19:00 Horas 

 
INDICAÇÕES: N.ºs 666 a 688/19 

 

666/19 – Indica a necessidade da readequação de referência salarial para os ocupantes do cargo de 

Fonoaudiólogo na Prefeitura Municipal de Tatuí. 

Autoria: JOÃO ÉDER ALVES MIGUEL 
 

667/19 – Indica a necessidade de realizar uma operação tapa buracos em toda sua extensão da Rua 

Julio Fiúza, no Bairro CDHU. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

668/19 – Indica a necessidade de realizar uma operação tapa buracos em toda sua extensão da Rua 
Professor Castrinaldo de Camargo, no Bairro CDHU. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

669/19 – Indica a necessidade de realizar uma operação tapa buracos em toda sua extensão da Rua 

Nadir Foltran Peixoto, no Bairro CDHU. 
Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

670/19 – Indica a necessidade de realizar uma operação tapa buracos em toda sua extensão da Rua 

Maria Delaroli Mendes, no Bairro CDHU. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 
671/19 – Indica a necessidade da implantação de uma passarela para os munícipes na Rua Moreira 

da Silva, antiga FEPASA. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

672/19 – Indica a necessidade de realizar melhorias na quadra de esportes da escola do Distrito de 
Americana, entre elas, o conserto do portão de acesso e conserto/troca de telhas que estão soltas. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

673/19 – Indica a necessidade de providenciar a limpeza do terreno de propriedade do Município no 

Bairro Residencial Atlanta. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 

674/19 – Indica a necessidade de realizar a manutenção da iluminação pública na Rua Cônego 

Demétrio, na altura da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 
675/19 – Indica a necessidade de realizar a manutenção asfáltica da Rua Aristeu Antunes, em toda 

a sua extensão. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

676/19 – Indica a necessidade de realizar a manutenção asfáltica da Rua Jerônimo Antônio Fiúza, 

em toda a sua extensão. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

677/19 – Indica a necessidade de realizar a manutenção asfáltica da Rua Lázaro Jonas Simões de 

Almeida, em toda a sua extensão. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
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678/19 – Indica a necessidade da colocação de placas e sinalização de solo nas lombadas existentes 

em toda a extensão da Rua Junior Souza, Jardim Rosa Garcia. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

679/19 – Indica a necessidade de realizar obras de zeladoria urbana nas ruas do Bairro Nova Tatuí. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

680/19 – Indica a necessidade de realizar obra de manutenção asfáltica ou Operação Tapa-Buraco 

na via de acesso à Empresa Lopesco – Envoltórios Naturais e Artificiais, que se localiza 

proximamente à Rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

681/19 – Indica a necessidade de realizar a instalação de sinalização vertical de trânsito referente às 

lombadas presentes na Estrada da Usina, no Bairro Congonhal. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
682/19 – Indica a necessidade de realizar a manutenção da estrada do Bairro Santa Adelaide. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

683/19 – Indica a necessidade de realizar a manutenção dos bancos e da iluminação da Praça Santa 

Cruz. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

684/19 – Indica a necessidade de realizar a implantação de sinalização vertical e horizontal no 

cruzamento da Alameda Heitor Villa-Lobos com a Rua Antônio Henrique da Silva. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
685/19 – Indica a necessidade de realizar obra de manutenção asfáltica ou Operação Tapa-Buraco 

na Rua Cesira Del Fiol. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

686/19 – Indica a necessidade de realizar obra de manutenção asfáltica ou Operação Tapa-Buraco 

na Rua Cesira Del Fiol. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

687/19 – Indica a necessidade de realizar obra de manutenção asfáltica ou Operação Tapa-Buraco 

na Rua Paulo Sílvio Azevedo, na Vila Esperança. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

688/19 – Indica a necessidade de realizar a instalação de instrumentos de controle de tráfego na 

Rua João Batista Correia, próximo as rotatórias. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

REQUERIMENTOS Nº s 1410 a 1479/19 
 

1410/19 – Requer do Sr. Adriano José Branco, responsável pela empresa SABESP, para que 

informe quando será iniciado o serviço de abastecimento de água no Bairro Bambuzal. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 
1411/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a pintura das lombadas 

localizadas em frente à Agência dos Correios, Rua Capitão Lisboa Nº 94. 

Autoria: JAIRO MARTINS 
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1412/19 – Requer do Sr. Eduardo Zornoff, da Elektro, que informe quando está prevista a 

iluminação dos sete postes localizados na Avenida Ângelo Poles, na mesma rua do posto de 

gasolina - Posto 70 - até a entrada do Residencial Europark. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 
1413/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de consertar a calçada localizada ao 

lado da empresa Itauto, Avenida Vice-Prefeito Pompeo Reali, N.º 685, no Bairro São Cristóvão. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1414/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de tapar os buracos da Rua São 

Martinho, no Centro. 
Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1415/19 - Requer da Prefeita que informe se já foi realizado levantamento técnico, conforme 

resposta dada ao Requerimento 809/2019, através do Ofício número 291/DMU/19, e que esclareça 

quais foram as conclusões apuradas. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1416/19 - Requer da Prefeita que informe se já foi realizado estudo técnico, conforme resposta dada 

ao Requerimento 741/2019, através do ofício número 939/2019 - Gabinete da Secretária, e que 

esclareça quais foram as conclusões apuradas. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
 

1417/19 - Requer da Prefeita que esclareça a resposta dada ao requerimento 689/2019, conforme 

ofício número 301/DMU/19. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 
1418/19 - Requer da Prefeita que informe se já existe parecer diante da necessidade de estudo 

informada nos ofícios números 889/2019 - Gabinete da Secretária e 214/2019 - Assistência 

Farmacêutica, respostas ao requerimento número 602/2019. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1419/19 - Requer da Prefeita que informe se já foi realizado estudo que permita a aplicação do 
disposto no requerimento 912/2019, resposta dada através do ofício número 308/DMU/2019. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1420/19 - Requer da Prefeita que informe qual o motivo dos veterinários não executar diagnósticos, 

prognósticos e até tratamento aos animais de rua. 
Autoria: RODNEI ROCHA 

 

1421/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de conceder o adicional de 

periculosidade aos agentes de trânsito do Município por considerar perigosas as atividades 

desempenhadas pelos servidores desta categoria. 

Autoria: RODNEI ROCHA 
 

1422/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a capinação e limpeza e 

se for possível colocar placas de sinalização na Rua Lázaro Phols, no Jardim Rosa Garcia II. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 
1423/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de inserir no cronograma de 

trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a manutenção das estradas do 

Bairro Santa Adelaide. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
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1424/19 - Requer da Prefeita que informe se existe previsão de construir creche no Distrito de 

Americana. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1425/19 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de implantar uma academia ao 
ar livre, local para a prática de atividades físicas, no Distrito de Americana. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1426/19 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade e se está nos planos desta gestão 

de determinar o tombamento, por decreto municipal, da “Capela da Santa Casa”, como patrimônio 

histórico, cultural e religioso do Município de Tatuí. 
Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1427/19 - Requer da Prefeita que informe se houve estudo para colocação de lajotas nas ruas do 

Jardim Novo Horizonte, visto que o bairro não possui rede de esgoto, e em dias de chuva pode causar 

danos no serviço realizado. 
Autoria: BISPO NILTO 

 

1428/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a limpeza de vegetação 

em volta do Ribeirão Manduca, Av. Dr. Olavo Ribeiro de Souza, no Jardim Lucila. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
1429/19 - Requer da Prefeita que informe, conforme ofício 274/19, em resposta ao Requerimento 

protocolado em 25/02/19, que informe se já finalizaram o processo de compras das peças 

necessárias para concluir o reparo do veículo. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
1430/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o recapeamento ou 

operação tapa buracos na Rua Dr. Medardo da Costa Neves, no Jardim Lucila. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1431/19 - Requer da Prefeita que informe, conforme ofício 177/19 em resposta ao requerimento 

028/19, para que informe se já realizaram os estudos necessários junto á Secretaria do Meio 
Ambiente, referente ao caso do acesso criado á cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida na 

calçada da Rua Domingos da Nóbrega, no Jardim América. A guia foi rebaixada, para a devida 

acessibilidade, porém mantiveram uma árvore no meio da calçada onde impede a passagem da 

cadeira de rodas, além disso, agora o lugar está com vegetação alta, aparentando abandono. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

1432/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o recapeamento ou 

operação tapa buracos na Rua Dr. Roque Negrão Filho, no Jardim Lucila. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1433/19 - Requer da Prefeita que informe a data prevista para início das obras de construção e 
cobertura da QUADRA DE BOCHA na Praça Ayrton Senna, no bairro Dr. Laurindo. Conforme ofício 

438/18 emitido em resposta ao requerimento 2429/18, havia sido informado que a empresa foi 

contratada no valor de R$ 103.600,00 para início em 30/11/2018. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
1434/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o recapeamento ou 

operação tapa buracos na Rua Prof. Eulálio Arruda Melo, no Jardim Lucila. 

Autoria: BISPO NILTO 
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1435/19 - Requer da Prefeita que informe se já realizaram os estudos de viabilidade para aumentar 

ambos os lados a passagem de pedestres existente na ponte que sobrepõe a linha férrea da Rua 

Teófilo Andrade Gama no Bairro Boqueirão, na proximidade da escola “Altina Maynardes de Araujo”. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
1436/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o recapeamento ou 

operação tapa buracos na Rua José Lincoln do Amaral, Jd. Lucila. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1437/19 - Requer da Prefeita que informe, conforme ofício 022/19 em resposta ao requerimento 

2578/18, para que envie cópia dos relatórios das inspeções realizadas nos últimos 6 meses, referente 
a ponte localizada no final da rua Chiquinha Rodrigues, entrada principal para o bairro Jardim Lírio 

em nossa cidade. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1438/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o recapeamento ou 
operação tapa buracos na Rua Boaventura Jacobe Hessel, no Jardim Lucila. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1439/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o recapeamento ou 

operação tapa buracos na rua Dr. Antônio Jarbas Veiga de Barros - Jardim Lucila. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

1440/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de colocar a sinalização de "PARE" e 

demais sinalizações importantes, através de placas e pintura de solo na Rua Cândida de Almeida, 

cruzamento com a Rua Valter Costa, no Bairro Village. 

Autoria: BISPO NILTO 
 

1441/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o recapeamento ou 

operação tapa buracos na Rua Osvaldo Avallone, na Vila Santa Luzia. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1442/19 - Requer da Prefeita que informe em que situação se encontra a creche do Bairro Santa 
Cruz, informando o que a empresa contratada para a construção já realizou até o momento e o que 

ainda falta fazer; além de informar o valor pago à empresa e o valor total do contrato. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1443/19 - Requer da Prefeita que informe o cronograma de obras de recapeamento e pavimentação 
das vias deste município. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1444/19 - Requer da Prefeita que informe quais locais contarão com o serviço de fornecimento e 

plantio de grama esmeralda, conforme se extrai do empenho nº 6381/000-2019. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 

1445/19 - Requer da Prefeita que informe para quando está previsto a urgente e necessária 

manutenção de iluminação pública na Rua Cônego Demétrio, na altura da Santa Casa de 

Misericórdia de Tatuí. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 

1446/19 - Requer da Prefeita que informe quais escolas de educação infantil receberão os materiais 

totalizados em R$ 207.280,37 (duzentos e sete mil duzentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), 

conforme empenho nº 6384/000-2019. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
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1447/19 - Requer da Prefeita que informe quantas diligências foram realizadas por Oficias de 

Justiça que geraram nota de despesa no valor de R$ 28.755,84 (vinte e oito mil setecentos e 

cinqüenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), bem como informe quais locais foram realizadas 

as diligências. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 

1448/19 - Requer da Prefeita que informe para quando está previsto a urgente e necessária 

manutenção asfáltica da Rua Aristeu Antunes, em toda a sua extensão. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1449/19 - Requer da Prefeita que informe para quando está previsto a urgente e necessária 
manutenção asfáltica da Rua Jerônimo Antônio Fiúza, em toda a sua extensão. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1450/19 - Requer da Prefeita que informe para quando está previsto a urgente e necessária 

manutenção asfáltica da Rua Lázaro Jonas Simões de Almeida, em toda a sua extensão. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1451/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de implantar placas e sinalização de 

solo nas lombadas existentes em toda a extensão da Rua Junior Souza, no Jardim Rosa Garcia. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 
1452/19 - Requer do Sr. Rosan Paes de Camargo Filho que informe em que data se deu a 

deliberação do Conselho Investimentos para a aprovação de investimentos no Fundo Infinity 

Institucional Fi Multimercado, além de informar quais membros participaram da reunião e o 

valor inicial investido. Requer também, que encaminhe cópia da ata do Conselho em que se 

deu a autorização. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 

1453/19 - Requer da Prefeita que informe se já tem uma data especifica para o Projeto de castração 
de animais. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 

1454/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de proceder a troca de lâmpadas 

queimadas nos postes da Rua Cel. Lucio Seabra, entre as Ruas Bento Pires e Rua Humaitá. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 

1455/2019 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de trocar todas as lâmpadas da 

Praça Jose Florêncio- Zezinho Barbeiro, no Jardim Wanderley. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 

1456/19 - Requer do Secretário de Obras e Infraestrutura, Sr. Marco Rezende, que informe 
sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa buracos na ponte que liga os Bairros 

Manoel de Abreu e Jardim Lírio. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 

1457/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de trocar as lâmpadas, por mais 

potentes, em toda a extensão da Avenida Cônego João Clímaco. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 
1458/19 - Requer da Prefeita que informe quais são as paradas de ônibus mais próximas do prédio 

em que está instalado atualmente o prédio do Centro de Atenção Psicosocial– CAPS de nossa cidade. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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1459/19 - Requer da Prefeita que informe quais atividades serão realizadas na semana Municipal da 

Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida no Município de Tatuí, criada pela Lei Municipal 5.231 

de 26 de março de 2018. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1460/19 – Requer da ANATEL que informe a possibilidade de notificar as empresas de 

telefonia móvel de nossa cidade, que sejam informadas que os cidadãos moradores da região 

do Bairro Santa Rita de Cássia, ao ligar para o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência de nossa cidade, estão sendo atendidos pela cidade de Capela do Alto. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1461/19 - Requer da Prefeita que encaminhe cópia do processo administrativo de autorização 

ambiental de n° A153/2019. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1462/19 - Requer da Prefeita que informe quando será implantada a sinalização vertical e horizontal 

no cruzamento da Alameda Heitor Villa-Lobos com a Rua Antônio Henrique da Silva. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1463/19 - Requer da Prefeita que informe quando será implantada a sinalização vertical e horizontal 
no cruzamento da Rua Cesira Del Fiol com a Rua Paulo Sílvio Azevedo. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1464/19 - Requer da Prefeita que informe se está nos planos da atual gestão, realizar obra de 

manutenção asfáltica ou operação tapa-buraco na Rua Cesira Del Fiol. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1465/19 - Requer da Prefeita que informe se está nos planos da atual gestão, realizar obra de 

manutenção asfáltica ou operação tapa-buraco na Rua Paulo Sílvio Azevedo, na Vila Esperança. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1466/19 - Requer da Prefeita que informe se está nos planos da atual gestão realizar a instalação de 

instrumentos de controle de tráfego na Rua João Batista Correia, próximo as rotatórias. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1467/19 - Requer da Exma Sr.ª Deputada Estadual Márcia Lia, que informe se existe a 

possibilidade de notificar o órgão responsável pela fiscalização dos telefones de 

emergências, em razão das interferências que tem ocorrido nos serviços telefônicos da 

segurança pública e saúde na micro-região de Itapetininga. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1468/19 - Requer da Prefeita que informe quais ações de combate aos criadouros do Aedes Aegypti 

estão sendo realizadas no município. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1469/19 - Requer da Prefeita que informe se está nos planos da atual gestão realizar manutenção 
asfáltica ou Operação Tapa-Buraco na via de acesso à empresa Lopesco. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1470/19 - Requer da Prefeita que informe se há o planejamento de instalar sinalização vertical de 

trânsito referente às lombadas presentes na Estrada da Usina, no Bairro Congonhal 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1471/19 - Requer da Prefeita que informe se foi realizada recentemente alguma vistoria na ponte do 
Bairro Água Branca para averiguar sua necessidade de manutenção. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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1472/19 - Requer da Prefeita que informe com qual frequência é realizada a limpeza do Mercado 

Municipal e quantos funcionários são escalados para tal. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1473/19 - Requer da Prefeita que envie planilha, em forma de certidão, das receitas e os gastos 

decorrentes da última Festa do Doce, realizada em 2018, se há estimativas do impacto gerado nas 

arrecadações do município. Se sim, qual. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1474/19 - Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar a 

manutenção da estrada do Bairro Santa Adelaide? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1475/19 - Requer da Prefeita que informe por quais razões têm sido realizadas notificações relativas 

aos caminhões que ficam estacionados nas vias públicas? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1476/19 - Requer da Prefeita que informe se está nos planos da atual gestão realizar a manutenção 

dos bancos e da iluminação da Praça Santa Cruz? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

1477/19 - Requer da Prefeita que informe quais as promessas feitas no plano de governo distribuído 

a população que foi reabilitada, quais NÃO foram reabilitadas, quais serão reabilitadas ainda, quais 

foram reabilitadas em parte e o porquê não estão sendo cumpridas. 

Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 
 

1478/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de viabilizar melhorias no Pronto 

Socorro Municipal, tais como: Reforma do prédio, trocam de mobílias, contratações de médicos e 
enfermeiras, implantação de farmácia 24 horas. 

Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 
 

1479/19 – Requer da Prefeita que informe se há planejamento, por parte da atual gestão, de realizar 

zeladoria urbana nas ruas do bairro Nova Tatuí. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
MOÇÕES Nº S 373 a 375/19 

 

373/19 - Apoio ao Apeoesp Subsede Tatuí em razão das atividades realizadas em prol a Greve 

Geral do dia 14/06/2019. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
374/19 - Aplausos e Congratulações ao Ilmo Sr. Fernando Foster, em razão de sua brilhante 

participação no Concurso de Fotografia do Lions Internacional, representando nossa Tatuí. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

375/19 - Aplausos e Congratulações a Diretora Rose Tureck em razão da apresentação da peça 
“Acima de qualquer suspeita” da companhia Exodus Art’s, que ocorreu na 5ª Mostra Téspis de Teatro 

do Conservatório de Tatuí. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
 


