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INDICAÇÕES: N.ºs 957 a 977/19 
 
957/19 – Indica a necessidade de implantar uma academia ao ar livre no Jardim Gramado. 
Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 

958/19 – Indica a necessidade de determinar,para que através dos setores 
competentes,viabilizem a continuidade do cascalhamento da Rua Irraio da Silva no Jardim 
Gramado. 
Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 
959/19 – Indica a necessidade da instalação de semáforo ou instrumento similar de 
controle de tráfego na Rua Teófilo Andrade Gama, no sentido Parque San Raphael em frente 
ao antigo expurgo. 
Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 
960/19 – Indica a necessidade da proibição de estacionamento na Rua 13 de maio no 
trecho entre as Ruas 13 de Fevereiro e Juvenal de Campos. 
Autoria: FABIO JOSÉ MENEZES BUENO 
 
961/19 – Indica a necessidade da instalação de duas lombadas na Rua Professor João 
Jubran, próximo aos nº s 200 e 420, no Jardim São Conrado. 
Autoria: FABIO JOSÉ MENEZES BUENO 
 
962/19 – Indica a necessidade de realizar estudo junto á empresa Elektro, a fim de 
providenciar a iluminação em torno da ciclovia localizada entre os bairros Vila Angélica e 
Jardim Gonzaga. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
963/19 – Indica a necessidade de realizar uma operação tapa buraco ou recapeamento nas 
Ruas do Jardim Gonzaga. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
964/19 – Indica a necessidade de instalar uma academia ao ar livre e playground no Bairro 
Americana. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 
965/19 – Indica a necessidade de realizar estudos com o intuito de viabilizar a instalação 
de uma academia ao ar livre e playground no Bairro Jardim Aeroporto. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 
966/19 – Indica a necessidade de realizar estudos com o intuito de viabilizar a instalação 
de banheiros, bebedouros e iluminação na quadra de futebol society da Vila Angélica. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
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967/19 – Indica a necessidade de realizar estudos com o intuito de desenvolver atividades 
de conscientização sobre os malefícios do consumo de drogas nas redes publicas de ensino 
do município. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 
968/19 – Indica a necessidade de realizar estudos com o intuito de fazer a pavimentação 
da Via Municipal Tatuí/Laranjal, no Bairro Rio das Pedras. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 

969/19 – Indica a necessidade de realizar a pintura de solo em toda extensão da Rua 
Teófilo Andrade Gama, do seu inicio próximo a Praça Anita Costa, até o Jardim Santa Rita 
de Cássia. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 
970/19 – Indica a necessidade de realizar estudos no sentido de fazer a troca das 
lâmpadas, por outras mais potentes, em toda a extensão da Avenida Cônego João Clímaco. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 
971/19 – Indica a necessidade de realizar o conserto dos equipamentos de ginástica ao ar 
livre situados na Avenida Cônego João Clímaco (Avenida das Mangueiras) que se encontram 
danificados. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
972/19 – Indica a necessidade de realizar a troca das lâmpadas dos postes de luz do Bairro 
Tanquinho que se encontram queimadas. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
973/19 – Indica a necessidade de realizar os serviços de zeladoria urbana na área do 
parquinho infantil existente no Bairro Residencial Vida Nova Tatuí. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
974/19 – Indica a necessidade de realizar os serviços de zeladoria urbana na Rua 
Humberto Bertrami, situada no Jardim XI de Agosto. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
975/19 – Indica a necessidade de implementar mais estruturas no Parque Municipal 
Ecológico Maria Tuca, como restaurante, pedalinho, arvorismo, entre outras. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
976/19 – Indica a necessidade de implementar um programa de exibição de filmes nas 
praças de nossa cidade. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
977/19 – Indica a necessidade de realizar a manutenção da pintura da faixa de pedestres 
situada na Rua XI de Agosto, próximo ao cruzamento com a Rua Sete de Abril. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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REQUERIMENTOS Nº S 2300 a 2392/19 
 
2300/19 – 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 Municipais no Bairro Lajeado. 
Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 
2301/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de vistoriar o Eco Ponto 
que fica localizado na Rua Nove, no Bairro Pacaembu. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 
2302/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de passar o rolo e 
cascalhar a estrada que liga o Bairro Pacaembu ao Jardim Gramado. 
Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 
2303/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de construir um trevo na 
Estrada que dá acesso ao Jardim Gramado, no cruzamento com o acesso do Bairro 
Queimador. 
Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 
2304/19 – Requer da Elektro, na pessoa do Sr. Eduardo Zornoff, que informe sobre a 

possibilidade da troca das lâmpadas na Rua Dona Marieta de Assunção Teles, em 
frente ao Balanceamento do Ary, no Jardim Tókio. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 
2305/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação 
tapa buracos ou consertar o asfalto na Vila Cesp, no Bairro São Cristovão. 
Autoria: JAIRO MARTINS 
 
2306/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de pintar e colocar placa 
de identificação da lombada da Rua Gladys Bernardes Minhoto, n° 273, na Vila Angélica. 
Autoria: JAIRO MARTINS 
 
2307/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade do concerto e realizar a 
manutenção dos passeios (calçadas) na Rua Vitoria dos Santos Gomes, no Jardim Rosa 
Garcia 2. 
Autoria: JAIRO MARTINS 
 
2308/19 – Requer do Sr. Adriano José Branco – Gerente da Sabesp, que informe 

sobre a possibilidade do concerto e manutenção das bocas de lobo (bueiro) que ficam 
localizado na Rua Vitoria do Santos Gomes, (próximo ao posto de Saúde), no Jardim 

Rosa Garcia 2. 
Autoria: JAIRO MARTINS 

 
2309/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de tomar as providencias 
necessárias, junto ao Departamento Municipal de Mobilidade Urbana de Tatuí para que o 
trajeto do ônibus Circular da Vila Esperança ao Centro volte a ter o mesmo trajeto anterior 
antes da mudança para o trajeto atual. 
Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
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2310/19 - Requer da Prefeita que informe se haverá alteração na proibição de 
estacionamento de veículos do lado direito (sentido centro) da Rua Juvenal de Campos, 
entre os números 1464/1795, conforme reivindicação dos moradores do Bairro 
(requerimento nº 1583/19). 
Autoria: MARQUINHO ABREU 
 
2311/19 - Requer do Diretor de Mobilidade Urbana do município, Sr. Yustrich 
Azevedo Silva, que informe se há previsão do recebimento do recurso para a 
Segurança no Trânsito, advindos do programa “Movimento Paulista de Segurança no 

Trânsito”, solicito que ao receber o mesmo, informar os locais que serão utilizados. 
Autoria: MARQUINHO ABREU 
 
2312/19 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade, em caráter de urgência, 
da contratação de um médico nefrologista, neurologista infantil, psiquiatra infantil para 
atuação na rede municipal de saúde, visto que esta Casa de Leis já aprovou e foi 
sancionada a Lei Municipal nº 5.374/19 que criou estas vagas. 
Autoria: MARQUINHO ABREU 
 
2313/19 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de fazer um estudo da 
demanda, para a construção de uma creche no Distrito de Americana, visto que é de 
extrema importância para o atendimento do Bairro, conforme resposta ao requerimento nº 
1965/19. 
Autoria: MARQUINHO ABREU 
 
2314/19 - Requer da Prefeita que informe se foi solicitado à DRS XVI Sorocaba e, junto à 
Secretaria do Estado de Saúde, um estudo de viabilidade para implantação no Município de 
Tatuí do serviço de hemodiálise, conforme disposto no requerimento nº 1889/19 desta Casa 
de Leis. 
Autoria: MARQUINHO ABREU 
 
2315/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a limpeza do mato 
e a capinação da extensão toda da Rua Benedito Faustino da Rosa no Jardim Wanderley. 
Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 
2316/19 – Requer da Prefeita que informe se há previsão para aquisição de glicosímetro e 
Kit Freestyle (controle de glicemia) para atender pacientes via judicial, e se caso houver 
previsão de aquisição, se a quantidade irá suprir a necessidade dos munícipes. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2317/19 – Requer da Prefeita que informe qual o valor gasto com a contratação de empresa 
prestadora de serviço de locação de veículo, à ser utilizado nas ações políticas assistenciais, 
conforme solicitado pela secretaria do trabalho e desenvolvimento social. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2318/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar com urgência, o 
recapeamento ou operação tapa buracos na Rua Oto Stadler, próximo a Praça Mario França 
Azevedo. 
Autoria: BISPO NILTO 
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2319/19 – Requer da Prefeita que informe o valor gasto com o mutirão de castração 
animal, conforme solicitado pela secretaria da agricultura e meio ambiente. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2320/19 – Requer do Sr. Eduardo Zornoff, Responsável pela Elektro Eletricidade E 
Serviços de Tatuí, que informe sobre a possibilidade de promover a iluminação na 

extensão da Rua Rio de Janeiro, com prioridade no cruzamento com a Rua Osvaldo 
Avallone, na Santa Luzia. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
2321/19 – Requer da Prefeita que informe o valor gasto com a aquisição de uniformes para 
uso dos servidores que desempenham atividades pelo Samu Tatuí, em convênio com o 
Ministério da Saúde. Esses materiais irão atender as necessidades? 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2322/19 – Requer da Prefeita que informe se há um estudo para substituição de diversos 
semáforos com defeitos, se existe um cronograma para implantação de novos semáforos em 
vias de grande fluxo de pedestres e veículos e qual valor orçado para contratação de serviço 
e materiais para implantação de sinalização semafórica. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2323/19 – Requer da Prefeita que informe o valor gasto com a aquisição de materiais 
elétricos e de iluminação LED, e qual a empresa responsável que prestará o serviço no 
município. Conforme solicitado pela secretaria de esporte, cultura, turismo, lazer e 
juventude. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2324/19 – Requer da Prefeita que informe o valor médio mensal gasto com a locação de 
geradores para atender eventos. Conforme solicitado pela secretaria de esporte, cultura, 
turismo, lazer e juventude, e demais órgãos da prefeitura. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2325/19 – Requer da Prefeita que informe o valor médio mensal gasto com a locação de 
equipamentos de som, iluminação e equipamentos relativos para atender eventos. 
Conforme solicitado pela secretaria de esporte, cultura, turismo, lazer e juventude, e 
demais órgãos da prefeitura. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2326/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de providenciar com 
urgência, a sinalização de "PARE" e demais sinalizações importantes, através de placas e 
pintura de solo na Rua Vereador Elias Sallum, cruzamento com a Rua Vereador Eugênio F. 
dos Santos Filho, no Jardim Palmira. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2327/19 – Requer da Prefeita que informe o valor médio mensal gasto com a locação de 
tendas para atender eventos. Conforme solicitado pela secretaria de esporte, cultura, 
turismo, lazer e juventude, e demais órgãos da prefeitura. 
Autoria: BISPO NILTO 
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2328/19 – Requer da Prefeita que informe se houve prévia comunicação aos comerciantes e 
moradores na Rua Cesira Del Fiol, altura do número 151, vila Esperança. Visto que 
ocorreram recentes mudanças nos locais de parada de ônibus, o que tem gerado 
transtornos para a localidade. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2329/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de viabilizar a instalação 
de postes de iluminação na estrada Municipal Tatuí a Laranjal Paulista, no trecho entre a 
Rua Flavia Oliveira do B. Jardins de Tatuí e o Condomínio Jardim Helena. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
 
2330/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da colocação de 
sinalização de "PARE" e demais sinalizações importantes, através de placas e pintura de 
solo na Rua Ferroviário Bartolomeu Roseiro, cruzamento com a Rua Vereador Eugênio F. 
dos Santos Filho, Jardim Palmira. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2331/19 – Requer da Prefeita que informe o valor gasto com a aquisição de pneus para uso 
em caminhões, conforme solicitado pela secretaria de obras e infraestrutura. Enviar modelo 
e placa dos caminhões que já passaram pela manutenção. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2332/19 – Requer da Prefeita informações referente a manutenção de quatro elevadores de 
unidades escolares da secretaria da educação, o valor total gasto e endereço das unidades 
escolares. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2333/19 – Requer da Prefeita que informe o valor gasto com a contratação de empresa 
prestadora de serviços responsável pela cobertura securitária da frota de veículos oficiais da 
secretaria da saúde. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2334/19 – Requer da Prefeita que informe o nome da empresa especializada para 
fornecimento de cessão de licença e software específico para serviços e soluções 
educacionais, secretaria de educação. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2335/19 – Requer da Prefeita que informe o valor médio mensal gasto com a aquisição de 
aviamentos e tecidos para realização de cursos ministrados pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Tatuí. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2336/19 – Requer da Prefeita que informe a data prevista para contratação do serviço de 
monitoramento em unidades escolares e quais unidades receberão o serviço. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2337/19 – Requer da Prefeita que informe o valor gasto com a locação de caçambas que 
serão utilizadas por 12 meses pela secretaria de agricultura e meio ambiente. 
Autoria: BISPO NILTO 
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2338/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de promover a sinalização 
de "PARE" e demais sinalizações importantes, através de placas e pintura de solo na Rua 
Benedito Eugênio dos Santos, cruzamento com a Rua Ver. Eugênio F. dos Santos Filho. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2339/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizara a recuperação 
da lombada localizada na Rua Juvenal de Campos, em frente ao nº 1030. 
Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 
 

2340/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da recuperação da 
lombada localizada na Rua Juvenal de Campos, em frente ao nº 1159. 
Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 
 
2341/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação 
tapa buracos na Rua Candido Jose de Oliveira, na Vila Santa Helena. 
Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 
 
2342/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da recuperação da 
sinalização de solo esquina da Rua Maneco Pereira com Rua São Bento. 
Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 
 
2343/19 – Requer da Prefeita que informe quais providências serão tomadas referentes á 
colocação de placa e reforço da pintura da lombada na Rua XI de Agosto, em frente ao 
Costelão, no sentido bairro/centro. 
Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
 
2344/19 – Requer da Prefeita que informe quais providências serão tomadas referentes ao 
asfalto da Rua Brasil Santos, no Jd Bandeirantes. 
Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
 
2345/19 – Requer do Exmo. Sr. José Guilherme Negrão Peixoto – GUIGA, Deputado 

Federal, que informe sobre a possibilidade de auxiliar o Município de Tatuí na ação 
movida pelo Ministério do Trabalho em face à Ford Motor Company Brasil Ltda. e a 

AVAPE (Associação para Valorização de Pessoas Com Deficiência), Processo nº 

0002153-24.2011.5.15.0116/Vara do Trabalho. 
Autoria: RODNEI ROCHA 

 
2346/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de proceder reparos na 
camada asfáltica da Rua José Bonifacio, mais precisamente ao lado da Loja Cem. 
Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 
2347/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de proceder reparos na 
camada asfáltica de toda extensão das ruas do Bairro CDHU/Jardim Wanderlei. 
Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 
2348/19 – Requer do Coronel Miguel, Comandante do 15º Agrupamento de Bombeiros 
de Sorocaba, que informe sobre a possibilidade da possível distribuição da Cartilha 
para os pais- Faísca- dicas de prevenção para os verdadeiros heróis de uma criança. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
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2349/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a poda da 
árvore que fica entre as Ruas 13 de Maio com a Av. Cônego João Clímaco (Mangueiras). 
Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 
2350/19 – Requer da Prefeita que informe o endereço do local onde fica as novas 
instalações do Mangueirão, da secretaria de obras, e o valor pago mensal do prédio. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2351/19 – Requer da Prefeita que informe se após as melhorias no prédio da Casa do 

Adolescente, haverá alteração no custo do aluguel. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2352/19 – Requer da Prefeita que informe se há uma real previsão para melhoria nas 
instalações do Complexo Esportivo Major Silvio Magalhães Padilha. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2353/19 – Requer da Prefeita que informe quais medidas estão sendo tomadas para 
melhoria da UBS no Jardim Gonzaga, pois em visita ao local, encontramos profissionais 
trabalhando em salas sem a devida ventilação, falta de espaço etc. 
Autoria: BISPO NILTO 
 
2354/19 – Requer da Prefeita que informe se existe no Jardim Gramado um local para 
descarte de entulhos, se sim informe endereço, políticas de fiscalização, políticas em prol a 
preservação ambiental da área e cadastro das empresas que despejam entulho no referido 
local. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 
2355/19 – Requer da Prefeita que informe se os serviços que ocasionaram em despesa com 
cartório de registro no valor de R$ 4.455,57, conforme se extraí do empenho nº 7823-
000/2019. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 
2356/19 – Requer da Prefeita que informe qual a finalidade das consultas realizadas no 
sistema Procob, bem como envie cópia dos relatórios do trabalho realizado pela empresa 
HDM Soluções para Crédito e Cobrança LTDA. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 
2357/19 – Requer da Prefeita que informe a placa dos veículos alugados na empresa Luiz 
Viana Transportes LTDA, pelo valor de R$ 37.138,22 destinados a Guarda Civil Municipal 
de Tatuí. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 
2358/19 –Requer da Prefeita que informe o endereço completo do Lote 1 que 
recebeu/receberá pavimentação com piso intertravado com bloco sextavado, através de 
prestação de serviço realizada pela empresa JPMIG Construtora Eireli ME no valor de R$ 
142.055,02, conforme se extraí do empenho nº 211-000/2019. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
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2359/19 – Requer da Prefeita que informe quantos animais de pequeno, médio e grande 
porte foram recolhidos das ruas pela empresa Centro de Treinamento Fire Horse LTDA, 
contratada pela prefeitura pelo valor mensal de R$ 5.990,00 bem como informe o local onde 
esses animais foram alojados. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 
2360/19 – Requer da Prefeita que informe se procede a informação de que faltam vacinas 
do Calendário Nacional de Vacinação no Sistema Único de Saúde do município. Se sim, por 
qual motivo? Qual é a previsão para que tais vacinas sejam fornecidas à população? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2361/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o conserto dos 
equipamentos de ginástica ao ar livre situados na Avenida Cônego João Clímaco (Avenida 
das Mangueiras) que se encontram danificados. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2362/19 – Requer da Prefeita que informe se existem servidores públicos municipais 
atuando na proteção e fiscalização das praças e áreas de lazer da cidade atualmente. Se 
não, por qual motivo? Se sim, quantos e em que locais atuam? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2363/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a troca das 
lâmpadas dos postes de luz do Bairro Tanquinho que se encontram queimadas. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2364/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar os serviços de 
zeladoria urbana na área do parquinho infantil existente no Residencial Vida Nova Tatuí. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2365/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar os serviços de 
zeladoria urbana na Rua Humberto Bertrami, situada no Jd. XI de Agosto. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2366/19 – Requer da Prefeita que informe se os servidores públicos municipais 
responsáveis pela limpeza das vias públicas da nossa cidade realizam tal serviço no Jardim 
São Conrado. Se não, por qual motivo? Se sim, com que frequência? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2367/19 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar 
obra de manutenção asfástica na Rua Lázaro Jonas Simões de Almeida, situada à Margem 
do Ribeirão Manduca, próximo à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Se 
sim, para quando? Se não, por qual motivo? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2368/19 – Requer da Prefeita que informe se todos os pontos turísticos do nosso município 
possuem estruturas de acessibilidade às pessoas com deficiência. Se sim, favor enviar 
documentos comprobatórios. Se não, por qual motivo? Está no planejamento da atual 
gestão realizar obras para proporcionar tal acessibilidade? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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2369/19 – Requer da Prefeita que informe se está aberta para utilização pública a trilha 
existente no Parque Municipal Ecológico Maria Tuca. Se não, por quais razões? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2370/19 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão 
implementar mais estruturas no Parque Municipal Ecológico Maria Tuca, como 
restaurante, pedalinho, arvorismo, entre outras. Se sim, quais e para quando? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

2371/19 – Requer da Prefeita que informe se existe algum mapeamento das trilhas que são 
utilizadas para a prática de ciclismo no município. Se sim, enviar os relatórios. Está no 
planejamento da atual gestão realizar a sinalização de tais trilhas? Se sim, para quando? Se 
não, por qual razão? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2372/19 – Requer da Prefeita que informe se há estudos desenvolvidos no município a 
respeito de qual percentual dos resíduos sólidos recicláveis produzidos em Tatuí são 
devidamente coletados pela parceria da Prefeitura com a Cooperativa de Reciclagem de 
Tatuí (COORETA)? Se sim, encaminhe cópia. Se não, quais razões? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2373/19 – Requer da Prefeita que informe quais ações estão sendo desenvolvidas pela 
atual gestão para evitar a possível ocorrência de um surto de sarampo no nosso município? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2374/19 – Requer da Prefeita que informe se há estudos no sentido de desenvolver um 
programa de exibição de filmes nas praças de nossa cidade? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2375/19 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de realizar o 
recapeamento de todo o Bairro Vila Angélica, em caráter de urgência. 
Autoria: MARQUINHO ABREU 
 
2376/19 – Requer da Prefeita que informe para quando está prevista a retomada da Obra 
do C.I.E que se encontra paralisada, pois em nota publicada nas Redes Sociais no dia 5 de 
Julho a Prefeita a informou que a obra seria retomada, mais até o momento a obra se 
encontra totalmente abandonada desde Dezembro de 2018. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 
2377/19 – Requer da Prefeita que informe se as obras da Praça da Santa serão finalizadas 
até as festividades Natalinas de Dezembro deste respectivo ano, se não qual o planejamento 
da referida secretaria para realizar as festividades tradicionais em nossa cidade e que local 
será realizado? 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 
2378/19 – Requer da Prefeita que informe quais medidas tem sido adotadas, a fim de 
trazer novas empresas para o Município de Tatuí. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
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2379/19 – Requer da Prefeita que informe por quais razões ainda não foi concluída a obra 
de construção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento? Há previsão de data para a 
conclusão de tal obra? 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 
2380/19 – Requerem da Prefeita que informe quais ações contínuas de prevenção ao 
suicídio são realizadas, atualmente, na rede pública municipal de educação? Está no 
planejamento da atual gestão a elaboração de novos projetos nesse sentido? Se sim, quais e 
para quando? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM, ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 
 
2381/19 – Requer da Prefeita que informe quantos pacientes ostomizados são atendidos 
pelo Sistema Único de Saúde do nosso município? É realizado um acompanhamento 
contínuo desses pacientes? Se sim, de qual maneira ele é realizado? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2382/19 – Requer da Prefeita que informe quando será realizada a manutenção da pintura 
da faixa de pedestres situada na Rua XI de Agosto, próximo ao cruzamento com a Rua Sete 
de Abril? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2383/19 – Requer da Prefeita que informe quem é o proprietário do Largo da Santa Cruz? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 
2384/19 - Requer da Prefeita que informe quantos jovens com deficiência foram 
contratados para trabalhar como menor aprendiz nas entidades públicas controladas pelo 
Executivo no período de 2017 até setembro de 2019? As vagas de menor aprendiz 
disponíveis nas entidades públicas (controlada pelo Executivo) para os jovens com 
deficiência são suficientes para atender a demanda da nossa cidade? Em qual entidade 
pública controlada pelo executivo existe o maior número de Vagas? 
Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 
 
2385/19 - Requer da Prefeita que envie uma cópia de todos os contratos de caminhões, 
máquinas, carros e outros veículos automotores alugados para uso da Prefeitura Municipal 
de Tatuí e suas secretarias. 
Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 
 
2386/19 - Requer da Prefeita que informe quantos imóveis estão sendo locados pela atual 
administração e quais a localização dos mesmos informando quem são os proprietários e 
enviar cópia dos recibos e valor pago de cada imóvel e qual a finalidade destas locações e 
nos enviando copias de todos os contratos. 
Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 
 
2387/19 – Requer da Prefeita que informe se consta no cronograma da Secretaria 
Municipal de Saúde de Tatuí e Secretaria Municipal de Educação, desenvolver campanhas e 
palestras de Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida no Município de Tatuí. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
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2388/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de que a linha do 
transporte público municipal que percorre a Vila Esperança retorne a ser feita pela Rua 
Florindo Antunes Machado, em detrimento do que foi recentemente adotado com a rota 
sendo feita pela Rua Cezira Del Fiol. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
 
2389/19 - Requer da Prefeita que informe quais são as ações de incentivo fiscal possíveis 
de serem adotadas, a fim de fomentar o desenvolvimento do turismo, entretenimento e lazer 
no Município de Tatuí. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
 
2390/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de avaliar o envio de 
mensagem aditiva ao Projeto de Lei nº 017/19, que "Institui a política municipal de 
mobilidade urbana do Município de Tatuí e dá outras providências", acrescentando ao 
anexo V a intenção de realizar ações para sanar o problema histórico que envolve a 
passagem feita abaixo da linha férrea na Rua Moreira da Silva. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
 
2391/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de avaliar o envio de 
mensagem aditiva ao Projeto de Lei nº 017/19 que "Institui a política municipal de 
mobilidade urbana do Município de Tatuí e dá outras providências", acrescentando ao 
anexo V a intenção da construção de um acesso ligando a Rua Oracy Gomes - esquina com 
a Rua Antônio Xavier de Freitas à Rua Lauro Campos Portela, acesso ao Cemitério São João 
Batista, conforme ilustra imagem anexa. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
 
2392/19 – Requerem da Prefeita que informe qual solução está sendo dada ao problema do 
muro que caiu, da Escola Municipal Professor Paulinho Ribeiro, conforme a resposta ao 
Requerimento de n° 111/2019. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM, ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 
 
MOÇÕES Nº S 622 a 627/19 
 
622/19 - Aplausos e Congratulações ao Sr. Jonas Caetano Filho e esposa Adriana de 
Souza Moreira Caetano, pelo aniversário de 25 anos da Rede Caetano. 
Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 
 
623/19 - Aplausos e Congratulações à Presidente da Juventude do PSDB Tatuí, Heloisa 
Miranda, e a todos os integrantes da Juventude PSDB Tatuí. 
Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 
 
624/19 - Aplausos e Congratulações ao Dr. Paulo Baida Filho, em razão do seu excelente 
trabalho realizado em nossa cidade há 44 (quarenta e quatro) anos. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 
625/19 - Aplausos e Congratulações para JOINHA TATUI em nome dos seus proprietários, 
o Sr. Marcello Oliveira Figueiredo e a Sra. Roberta Oliveira Figueiredo, em razão do 
empreendedorismo e excelente trabalho realizado em nossa cidade. 
Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
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626/19 - Aplausos e Congratulações à ARTEBOX - Vidros e Esquadrias de Alumínio em 
nome de seus proprietários Evandro e Rosilene, em razão do trabalho desenvolvido há 12 
anos no Município de Tatuí. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
 
627/19 - Aplausos e Congratulações aos atletas de futebol sub-11 do Clube de Campo 
de Tatuí Breno Moreira, Cauã Ribeiro, Eduardo Revnei, Hugo Viana, Ygor Pires, João 
Carlos Ventura, João Vitor Camargo, João Vitor Silva, Lucas Bolzan, Matheus Pereira, 
Pietro da Silva e ao técnico Carlos Eduardo de Alvarenga Viana (Duza) pela conquistas da 

"IBERCUP SÃO PAULO 2019 / SUB - 11" e a classificação para a etapa em Barcelona. 
Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 


