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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   02/03/2020 – 19:00 Horas 
 
INDICAÇÕES Nº s 107 a 119/20  

 
107/20 – Indica a necessidade da limpeza e capinação no terreno ao lado da “EE. Prof. Fernando 

Guedes de Moraes”, no Jardim Lucila. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 
 

108/20 - Indica a necessidade de realizar uma “Operação Tapa Buracos”, na Rua Nhonhô da Botica, 

entre a Tamandaré e a Santo Antônio. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

109/20 – Indica a necessidade de efetuar a manutenção em toda a extensão da calçada da “Escola 
de Enfermagem Dr. Gualter Nunes”, na Rua Rui Barbosa, nº 601. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

110/20 - Indica a necessidade da capinação na Rua Martinho Alves Carriel, no Jd. Wanderley. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 
 

111/20 – Indica a necessidade da instalação de postes de iluminação na Rua Terezinha Fraletti 

Holtz, no Bairro Santa Cruz. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

112/20 - Indica a necessidade da capinação e limpeza nas ruas e calçadas do Bairro Colina Verde. 
Autoria: MARQUINHO ABREU 

 
113/20 – Indica a necessidade de fazer um estudo para instalar um Campo Society no Jardim Tatuí. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 
114/20 – Indica a necessidade de fazer um estudo para instalar uma academia ao ar livre e 

playground no Bairro CDHU. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

115/20 – Indica a necessidade de fazer a manutenção da iluminação pública da Rua Wilson Prado, 

no Jardim Planalto. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

116/20 – Indica a necessidade de fazer a reforma da pista de skate, campo de areia e o campo de 

futebol, na Rua Sérgio Mascarenhas Camargo, no Bairro CDHU. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 

117/20 – Indica a necessidade de notificar os proprietários do terreno particular para fazer a total 

limpeza do calçamento, na Rua Farid Sallum, próximo ao n° 136, na Vila Angélica. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

118/20 – Indica a necessidade de notificar os proprietários do terreno particular para fazer a total 
limpeza e capinação, localizado na Rua Wilson Prado, ao lado do n° 70, no Jardim Planalto. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

119/20 - Indica a necessidade da instalação de mais lixeiras de coleta no Bairro Guaxingu, Rodovia 

Vicinal Olívio Teixeira. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
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REQUERIMENTOS Nº S 302 a 354/20 

 
302/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de ser inserido no cronograma de 

trabalho a manutenção das estradas do Bairro Água Branca. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 

303/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de se fazer uma cobertura defronte à 

Pré-escola na Vila São Lázaro. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

304/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a manutenção da estrada 
rural do Bairro Caiçara. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

305/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a manutenção da estrada do 

Bairro Queimador. 
Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

306/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de proceder a manutenção da ponte 

do Bairro Caiçara, em nosso Município. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 
307/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de informar a Sabesp sobre a 

manutenção dos bueiros em mal estado de conservação. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

308/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a conservação do asfalto da 
Rua Ângelo Poles, do nº 02 ao nº 450, no Jardim Bandeirantes. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

309/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa 

buracos na Rua Tomaz Guedes Pinto de Melo. 

Autoria: JAIRO MARTINS 
 

310/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de pintar o muro e a grade da 

fachada da creche Arthur Avallone, no Jardim Tókio. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 
311/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer limpeza e capina no terreno 

de fundo e lateral com a Creche Arthur Avallone, no Jardim Tókio. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

312/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de ter atendimento de um médico da 

família, uma vez por semana, para os moradores no Bairro Astória. 
Autoria: JAIRO MARTINS 

 

313/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a manutenção da Estrada do 

Bairro Rural Campinho. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 

314/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a manutenção e tapa 

buracos na Rua Pedro de Toledo, defronte ao numero 100, no Jardim São Paulo. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
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315/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer uma vistoria na situação da 

conservação das placas orientativas da Rua XI de Agosto, no Bairro Valinhos, sentido Bairro/Centro. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

316/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer reparos da camada asfáltica 
da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, do seu inicio até a Rua Carlos Orsi. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

317/20 – Requer do Sr. Adriano José Branco, Gerente da SABESP local, que informe sobre a 

possibilidade de fazer o fechamento de um buraco que está se abrindo pela segunda vez na 

Rua Pedro de Toledo defronte ao número 100, no Jardim São Paulo. 
Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

318/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a pintura das lombadas da 

Avenida Domingos Bassi, no Bairro Cecap. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 
 

319/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a limpeza dos bueiros ao 

redor do Mercado Municipal. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

320/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer uma operação tapa buracos 
em toda a extensão no Bairro da Colina Verde. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

321/20 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer uma operação tapa buracos 

em toda a extensão da Rua Deocacyr Silvestre Domingues, no Jardim São Judas Tadeu. 
Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

322/20 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de asfaltar a rua principal do Jardim 

Gramado, bem como preste maiores informações sobre o depósito de reciclagem de material de 

construção existente no bairro, conforme abaixo-assinado dos moradores (anexo). 

Autoria: MARQUINHO ABREU 
 

323/20 - Requer da Prefeita que informe quem são os responsáveis, na Secretaria de Saúde, que 

estão nas funções constantes do anexo I da Lei Municipal nº 5.417/2019, bem como os profissionais 

ocupantes de cargos em comissão, especificando. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 
 

324/20 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de realizar a capinação e a limpeza 

das ruas e calçadas do Bairro Colina Verde. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

325/20 - Requer da Prefeita que envie cópia completa do Processo Licitatório da compra do terreno 
do complexo Educacional ¨Professor Acassil José de Oliveira Camargo”, Nova Tatuí, incluindo o 

cronograma de realização da obra. 

Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 

 

326/20 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar um ventilador na sala de 
atendimento ao lado do velório municipal. 

Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 
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327/20 – Requer da Prefeita que informe por meio de certidão, a data em que será realizada a 

manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre da Avenida Cônego João Clímaco. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

328/20 – Requer da Prefeita que informe por meio de certidão, a data em que será realizada a 
manutenção da Praça do Jardins de Tatuí. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

329/20 – Requer da Prefeita que informe por meio de certidão, a data em que será realizada a 

manutenção das Ruas do Bairro Tanquinho. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 

330/20 – Requer da Prefeita que envie a programação das campanhas de prevenção a epidemias que 

serão realizadas neste ano. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
331/20 – Requer da Prefeita que informe quantas visitas foram realizadas em imóveis durante o ano 

de 2019, para apurar os índices de infestação do mosquito Aedes Aegypti, para direcionar estratégias 

de prevenção e combate. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

332/20 – Requer da Prefeita que informe quantas consultas para renovação de receita médica foram 
realizadas na rede pública desde o início de 2019. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

333/20 – Requer da Prefeita que informe se há algum trabalho para diminuição da fila de espera de 

munícipes que aguardam pelo serviço de implantação de próteses odontológicas, visto que a média 

são de 1.400 munícipes que aguardam pelo atendimento. 
Autoria: BISPO NILTO 

 

334/20 – Requer da Prefeita que envie informações sobre inspeções realizadas em escolas e creches 

municipais, no que se refere a limpeza de caixa d’água, troca de filtros e dedetização, especificando o 

nome da escola/creche, procedimento realizado, a data do procedimento e a empresa responsável. 
Autoria: BISPO NILTO 

 

335/20 – Requer da Prefeita que informe quais são os métodos contraceptivos oferecidos na rede 

pública do município. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
336/20 – Requer do Sr. Adriano José Branco, Gerente da Sabesp Local, que informe sobre a 

possibilidade de realizar reparos no asfalto da Rua Ver. Elias Sallum, próximo ao nº 466. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

337/20 – Requer da Prefeita que informe por meio de certidão, quais os trabalhos desenvolvidos no 
sentido de conter a grande infestação de escorpiões no município. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

338/20 – Requer da Prefeita que informe se já foi concedido o reajuste aos agentes comunitários de 

saúde, conforme a Lei Federal nº 13.708, que fixou o piso salarial dos agentes. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 

339/20 – Requer da Prefeita que informe quando será realizada a limpeza do foco de descarte 

irregular de materiais inservíveis do Jardim Gramado e se haverá fiscalização permanente no local. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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340/20 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar a compra 

de espelhos para as aulas de dança do teatro do Centro de Artes e Esportes Unificados de Tatuí. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
341/20 – Requer da Prefeita informe quais ações desenvolvidas pela atual gestão para evitar a 

possível ocorrência de um surto do coronavírus em nosso município. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
342/20 – Requer da Prefeita que informe se tem sido realizada fiscalização do cumprimento das Leis 

Municipais nº 5144/2017 e 5302/2018, as quais dispõem sobre a obrigatoriedade dos serviços de 

transporte coletivo urbano de Tatuí divulgarem os itinerários e linhas de ônibus, respectivamente, 

nos pontos de ônibus e no interior dos veículos utilizados para tal serviço. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
343/20 – Requer da Prefeita que informe por qual razão se encontra desatualizada a seção de 

atendimento de vagas em creches do site da Prefeitura. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

344/20 – Requer da Prefeita que informe qual o procedimento adotado quando cuidadores que 
atuam na Educação Especial na rede pública municipal de ensino precisam faltar ao trabalho ou 

sair mais cedo, considerando que os alunos por eles atendidos não podem permanecer na instituição 

de ensino sem o auxílio desses profissionais. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

345/20 – Requer da Prefeita que informe se há o planejamento de se instalar um sistema de 
monitoramento de veículos por câmeras, as chamadas “muralhas eletrônicas” em nosso município. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

346/20 – Requer da Prefeita que informe se possui o mapeamento de todos os espaços do município 

utilizados como foco de descarte irregular de materiais inservíveis. Se sim, favor enviar cópia do 
documento, e se a atual gestão pretende realizar a instalação de placas informativas. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

347/20 – Requer do Sr. Presidente da Câmara, em reiteração, para que preste as informações 

solicitadas no Requerimento de n° 3103/2019, de autoria deste Vereador. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

348/20 – Requer da Prefeita que informe quando será realizada a limpeza do foco de descarte 

irregular de materiais inservíveis existente na Rua Paulo Pascale, na Vila Cesp, e se haverá 

fiscalização permanente no local a fim de evitar novos descartes. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

349/20 – Requer da Prefeita que encaminhe uma descrição detalhada dos serviços e produtos 

adquiridos pela Prefeitura para a reforma da Praça Martinho Guedes, informando também, se houve 

a utilização de servidores públicos na empreitada. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
350/20 – Requer da Prefeita que informe, por meio de certidão, de quantos consórcios 

intermunicipais Tatuí participa, descrevendo-os. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

351/20 – Requer da Prefeita que informe por meio de certidão, se há o levantamento do número de 
loteamentos clandestinos ou irregulares no município. Se sim, encaminhe cópia. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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352/20 – Requer da Prefeita que informe por meio de certidão, qual o mecanismo de fiscalizações a 

respeito de despejo e tratamento de resíduos gerados pelas indústrias do município. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

353/20 – Requer da Prefeita que encaminhe em forma de certidão a cópia de todos os documentos 
do processo licitatórios referentes ao Processo Administrativo de n° 177/2019, que dispõe sobre o 

registro de preço, para aquisição de materiais escolares para os alunos da rede municipal. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

354/20 – Requer da Prefeita que informe se existe fila de espera para o atendimento do “Programa 

Bolsa-Família” em nossa cidade. Se sim, quantos cidadãos e cidadãs aguardam nessa fila, qual o 
tempo médio de espera e quantas famílias tiveram o benefício cortado em Tatuí. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
MOÇÕES Nº S 066 a 069/20 

 
066/20 - Aplausos e Congratulações à Nina Lanches, em razão da passagem em comemoração de 

seus 5 anos de empreendedorismo e pelo notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 
 

067/20 - Aplausos e Congratulações ao Ilmo. Sr. José Roberto Rodrigues, servidor desta Casa de 

Leis, em razão de sua aposentadoria, de seus relevantes serviços prestados à nossa cidade, pela sua 

dedicação em seus 30 anos de serviço público. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 
068/20 - Aplausos e Congratulações ao Ilmo. Sr. Antonio Cícero Camargo, servidor desta Casa de 

Leis, em razão de sua aposentadoria, de seus relevantes serviços prestados à nossa cidade, pela sua 

dedicação em seus 25 anos de serviço público. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 
069/20 - Aplausos e Congratulações ao Ilmo. Sr. Valter Aparecido Domingues, servidor desta Casa 

de Leis, em razão de sua aposentadoria, de seus relevantes serviços prestados à nossa cidade, pela 

sua dedicação em seus 25 anos de serviço público. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 


