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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   10/07/2019 – 19:00 Horas 

 
INDICAÇÕES: N.ºs 723 a 739/19 

 

723/19 - Indica a necessidade de instalar lixeiras na Praça Ayrton Senna. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

724/19 - Indica a necessidade de realizar operação tapa buracos no cruzamento das Ruas Flávia 

Oliveira e José Orsi, na Vila Angélica. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

725/19 - Indica a necessidade de passar a máquina nas estradas do Bairro Lagoa Vermelha. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

726/19 - Indica a necessidade de realizar capinação nas estradas do Bairro Lagoa Vermelha. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

727/19 - Indica a necessidade de realizar operação tapa buracos na Rua Chiquinha Rodrigues, 

altura do nº1400, próximo a ponte que dá acesso ao Jardim Lírio. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

728/19 - Indica a necessidade de realizar operação tapa buracos na Rua João Gardenal Filho, na 

altura do nº 322 no Jardins de Tatuí. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

729/19 - Indica a necessidade de realizar operação tapa buracos na Rua Pedro Domingues Menk, 

na altura do nº 355, na Vila Angélica. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

730/19 - Indica a necessidade de realizar operação tapa buracos na Rua Sebastião Oswaldo 

Camargo, na altura dos números 163 e 455, na Vila Angélica. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

731/19 - Indica a necessidade de fazer um trabalho de conscientização para que as pessoas não 

joguem lixos e entulhos em terrenos baldios em áreas verdes e que sejam colocadas placas 

indicativas de “não jogue lixo” no Bairro Pacaembu. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

732/19 – Indica a necessidade de sinalizar e pintar as lombadas da Rua Teófilo Andrade Gama. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

733/19 - Indica a necessidade de realizar uma operação tapa buracos em toda a extensão da 

Estrada Vicinal do Bairro dos Mirandas. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

734/19 - Indica a necessidade de realizar uma operação tapa buracos em toda a extensão da 

estrada que liga Tatuí ao Distrito de Americana. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

735/19 – Indica a necessidade de realizar a limpeza e serviços de capina em toda a extensão da Rua 

Dona Gladys Bernardes Minhoto, no Jardim Tókio. 

Autoria: BISPO NILTO 
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736/19 - Indica a necessidade de limpar o terreno da Frota da Saúde, na Rua Prefeito Alberto dos 

Santos, na Vila Dr. Laurindo. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
737/19 – Indica a necessidade da limpeza do terreno Municipal, localizado na Rua Rosalina Holtz de 

Paula, Bº Inocoop, defronte ao n°110 e que se possível colocar placa de proibido jogar lixo ou entulho 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

738/19 - Indica a necessidade de realizar recuperação asfáltica no trecho da via entre a Igreja São 

João Batista e a ponte de madeira próxima a UBS do Bairro dos Mirandas. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

739/19 - Indica a necessidade de realizar recuperação asfáltica na Via Vicente Manoel de Oliveira, 

passando pelos bairros dos Oliveiras (Santuário Nossa Senhora de Fátima), Souzas e Mirandas. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 
REQUERIMENTOS Nº s 1558 a 1622/19 

 

1558/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a limpeza do mato na Rua 

Hilda Padilha Loureiro, nº180 e da praça que fica defronte ao local no Bairro do Tanquinho. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

1559/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer um trevo e sinalização na 

entrada do Bairro Pacaembu. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

1560/19 - Requer da Prefeita que informe se houve resposta no Reqto nº 342/19, pela empresa de 

transporte público coletivo de passageiros, a fim de que atendesse o Residencial Ecopark, passando 

a respectiva linha a atender seus moradores com um ponto de ônibus na portaria do residencial. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1561/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de construir um abrigo no ponto de 

ônibus na Rua Teófilo de Andrade Gama, próximo ao número 1509. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

1562/19 – Requer do Sr. Adriano José Branco, responsável pela SABESP, que informe quando 

será feito o conserto da rede de esgoto da Rua Mario Baiardi, na Vila São Cristóvão. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1563/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de pintar a lombada localizada 

abaixo do estacionamento do Açougue Cruzeiro, na Rua Tomaz Guedes Pinto de Melo, Centro. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1564/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de pintar a lombada localizada ao 

lado da Empresa FAMAGÁS, na Rua Capitão Lisboa, Centro. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1565/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de consertar a calçada ao lado da 

empresa Habib’s, na Avenida Vice-Prefeito Pompeo Reali, na Vila São Cristóvão. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

1566/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizara uma operação tapa-

buraco na Rua Mário Baiardi, na Vila São Cristóvão. 

Autoria: JAIRO MARTINS 



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” 

 

 

1567/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa 

buracos em toda a extensão da Rua João Braz, no Jardim das Garças. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1568/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa 

buracos em toda a extensão da Rua José Aguiar Fogaça, no Jardim Rosa Garcia II. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1569/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de efetuar a limpeza e capinação em 

toda a extensão da Rua Farid Sallum, na Vila Angélica. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1570/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa 

buracos em toda a extensão da Rua Alberto Stape, no Jardim Lucila. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

1571/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa 

buracos na Rua Candido Jose de Oliveira, nº 193, no Jardim Santa Helena. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

1572/19 – Requer da Prefeita que informe o valor total recebido até o momento, na atual gestão, 

referente a verbas parlamentares destinadas ao município através do deputado federal Jeferson 

Campos-PSB e deputado estadual Carlos Cezar-PSB. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1573/19 – Requer da Prefeita que informe o motivo do município não realizar o exame de USG 

Transvaginal, tendo que encaminhar as munícipes para realização do exame em Itapetininga. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1574/19 – Requer da Prefeita que envie a relação de pacientes que estão aguardando a realização do 

exame de Colonoscopia, e o tempo médio de espera entre o pedido médico e a realização do exame. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1575/19 – Requer do Secretário de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, Sr Cassiano 

Sinisgalli, que informe a possibilidade de realizar uma visita In Loco na área de lazer 

localizada na Rua Francelino Soares, no Jd. São Judas, e como já solicitado no requerimento 

anterior de nº 1105/19, que informe a data prevista para manutenção da iluminação do local. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1576/19 – Requer da Prefeita que informe se há estudos para melhoria e reforma no prédio onde 

está a Secretaria da Saúde e Central de Vagas, e assim proporcionar melhores condições para os 

funcionários que trabalham no local. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1577/19 – Requer da Prefeita que informe quais medidas serão tomadas para regularizar a forma de 

armazenamento de medicamentos, não somente no Pronto Socorro, mas em todas as redes de saúde 

do município. Conforme visita do Tribunal de Constas do Estado (TCE). 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1578/19 – Requer da Prefeita que informe a data prevista para instalação dos equipamentos de 

registro biométrico, adquiridos através do pregão presencial 017/19, no Pronto Socorro de Tatuí. 

Autoria: BISPO NILTO 
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1579/19 – Requer do Secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Renato Pereira de Camargo, que 

informe se já houve notificação do Procon Municipal aos estabelecimentos que se enquadram 

na Lei 4.435 de 03/09/2010 que dispõe sobre a obrigatoriedade em todas as redes de 

supermercados, bem como nas redes bancárias e nos órgãos de saúde, sejam eles públicos ou 

privados de Tatuí a disponibilizarem profissionais que tenham aptidão e fluência na 

comunicação por meio de Libras, pra que haja o cumprimento da mesma. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1580/19 – Requer da Prefeita que informe o valor total previsto para finalizar todas as obras em 

andamento e as paradas do município, e informe de onde virão os recursos para finalizar tais obras. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1581/19 – Requer da Prefeita que informe quais medidas estão sendo tomadas para eliminar as 

rachaduras e infiltrações em paredes do Pronto Socorro Municipal. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

1582/19 - Requer da Exma Juíza Diretora do Fórum de Tatuí, Dr.ª Lígia Cristina B Machado, 

que informe se existe a possibilidade de destinar, ao Patrimônio Público Municipal, as armas 

e munições em bom estado de uso, apreendidas em decorrência de ilícitos. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1583/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de rever a proibição de 

estacionamento de veículos do lado direito da Rua Juvenal de Campos, entre os nº s 1464/1795. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1584/19 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade, através da Guarda Civil 

Municipal, de que sejam otimizadas e ampliadas as rondas na região central da cidade. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1585/19 - Requer da Capitã PM Bruna Carolina dos Santos Martins, DD. Comandante da 2ª 

Cia. Da Polícia Militar de Tatuí, que informe se existe a possibilidade de que sejam 

otimizadas e ampliadas as rondas na região central da cidade. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1586/19 - Requer da Prefeita que informe se existe a possibilidade de implantar câmeras de 

vigilância e monitoramento na região central da cidade. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

1587/19 – Requer da Prefeita que informe quais providências serão tomadas diante das 

irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado no Pronto Socorro Municipal, segundo 

matéria veiculada na imprensa no dia 02/07/2019. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

1588/19 – Requer do Sr. Eduardo Zornoff, DD. Gerente da Elektro Eletricidade e Serviços, que 

informe a possibilidade de solucionar o problema de iluminação Pública no Bairro Bambuzal. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

1589/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de inserir nas placas de 

atendimento prioritário de órgãos públicos de nossa cidade o símbolo mundial da conscientização do 

transtorno do espectro autista. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

1590/19 – Requer do Presidente da Câmara que envie cópia da gravação da sessão 

legislativa ordinária e extraordinária do dia 1º de julho de 2019, em mídia óptica CD-R. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
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1591/19 – Requer do Presidente da Câmara que forneça cópia de todos os atestados médicos 

entregues pelos vereadores desta Casa neste mandato. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1592/19 – Requer da Prefeita que envie cópia de todas as atas das reuniões realizadas às segundas-

feiras entre Prefeito e Secretários deste município, desde o inicio do ano de 2017 até a presente data. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1593/19 – Requer do Presidente da Câmara que informe por meio de certidão, se o Sr. Rodnei 

Rocha já ocupou algum cargo em comissão nesta Casa, qual era a sua carga horária de 

trabalho; de que maneira era realizado o controle das horas trabalhadas; se apresentou 

algum atestado médico nesse período e se teve alguma falta. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1594/19 - Requer à Mesa que seja instaurado o processo de cassação do mandato 

parlamentar do Vereador Rodnei Rocha, tendo em vista violação do artigo 106, inciso II, da 

Resolução nº 002/06, quando em sessão legislativa no dia 1º de Julho, utilizou de seu tempo 

em Tribuna para proferir ofensas a este vereador de forma estritamente pessoal, sem se 

atentar ao seu exercício do mandato, descumprindo também o art 140 do Regimento Interno, 

pois não se manifestou sobre os requerimentos em discussão, pelo contrário, usou do 

momento para, de forma ardilosa e desrespeitosa proferir ofensas a sua desavença pessoal. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

1595/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de transferir a verba que foi 

aprovada no valor de 5.000.000,00 (Cinco Milhões) para a construção de uma nova Prefeitura, que 

seja aplicada no Pronto Socorro Municipal na compra de novos equipamentos, medicamentos, 

aparelhos hospitalares. 

Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 

 

1596/19 - Requer da Prefeita que informe em forma de certidão, se houve a consulta a um 

engenheiro de tráfego para indicação dos lugares corretos para a instalação das placas; se houve um 

estudo prévio para corrigir eventuais falhas na localização das placas e faixas de sinalização já 

existentes na área urbana e se houve um estudo prévio para que as novas rotatórias fossem feitas e  

se seus diâmetros estão nos padrões do DETRAN. 

Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 

 

1597/19 - Requer da Prefeita que informe em forma de certidão, quais foram as Emendas dos 

Parlamentares que Beneficiaram o nosso município de Jan/04 até Jun/19 a Nível Federal e 

Estadual, especificada Ano a Ano e quem seja os autores, de todas as proposituras, valor enviado, 

valor realmente depositado em contas da Prefeitura por cada emenda, especificado se nessas 

emendas a locais onde foram aplicados esses recursos e fornecer cópias da Comunicação do 

Parlamentar, bem como da autorização para a liberação dos recursos pelos órgãos dos governos. 

Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 

 

1598/19 - Requer da Prefeita que informe para quando estão previstas ações de recuperação 

asfáltica no Residencial Bella Vitta, conforme solicitado através do processo 2891/1/2019. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1599/19 - Requer da Prefeita que informe se é possível incorporar aos eventos públicos sob 

responsabilidade deste Executivo Municipal um intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 
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1600/19 - Requer da Prefeita que informe com base na resposta dada ao requerimento 943/2019, 

se já foi realizada vistoria na ponte de madeira próxima a UBS do Bairro dos Mirandas, quais foram 

as considerações apuradas e quando serão realizadas as necessárias ações de manutenção no local.  

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1601/19 - Requer da Prefeita que informe quais são as especialidades médicas disponíveis de 

atendimento no Município e quantos são os profissionais habilitados para cada uma delas. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1602/19 - Requer da Prefeita que informe se existe a intenção de ainda neste ano promover a 

extensão da iluminação pública em pontos específicos do Município de Tatuí. Se sim, dentro de qual 

prazo? Do contrário, por quais razões? 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1603/19 - Requer da Prefeita que informe, em perímetro urbano, quais são os logradouros que não 

possuem iluminação pública, considerando na ocorrência de iluminação parcial (apenas em partes 

da rua), a inexistência de braços de luz numa distância maior do que 50 metros. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

1604/19 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de promover serviço emergencial de 

tapa buraco na Rua Prefeito Manoel da Silva Sá, nº 588. 

Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 

 
1605/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar, através de ofício, a 

administração da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, solicitando medidas a fim de transformar o 

controle dos médicos do hospital em digital. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1606/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar, através de ofício, a 

administração da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, solicitando medidas a fim de que seja 

providenciado um local adequado para o armazenamento dos medicamentos do hospital. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1607/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar, através de ofício, a 

administração da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, solicitando medidas a fim de que seja 

atualizado o certificado de controle de pragas do prédio que abriga o hospital. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1608/19 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar, através de ofício, a 

administração da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, solicitando medidas a fim de que seja 

melhorada a qualidade da água disponibilizada aos servidores e usuários da unidade. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1609/19 – Requer do Tribunal de Contas do Estado, que encaminhe cópia do balanço da 

fiscalização realizada em unidades de saúde de Tatuí. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1610/19 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar a 

manutenção do asfalto da Rua Teófilo de Andrade Gama através de operação “Tapa Buraco” ou 

recapeamento. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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1611/19 – Requer da Prefeita que informe quais ações visando garantir a participação da população 

na elaboração do Projeto de Lei de N° 55/2018 foram realizadas, se há Conselho Municipal da 

Cidade ativo atualmente e se houve a participação deste na elaboração da referida Lei. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1612/19 – Requer da Prefeita que informe por quais razões as obras de implantação das lajotas no 

Jardim Wanderley se encontram atualmente paralisadas. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1613/19 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar obra de 

manutenção asfáltica através de operação “Tapa Buraco” ou recapeamento na Rua João Batista 

Plate, situada no Jardim Rosa Garcia II. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1614/19 – Requer da Prefeita que informe quando será realizada a manutenção ou a compra de 

equipamento de raios-X da Santa Casa de Misericórdia. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1615/19 – Requer da Prefeita que informe se há falta de equipamentos médicos e móveis na ala 

pediátrica da Santa Casa de Misericórdia e se há médico pediatra disponível nos plantões. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1616/19 – Requer da Prefeita que informe, com base na resposta ao Requerimento n° 720/18, em 

que estágio está, atualmente, a obra da reforma do prédio do antigo matadouro para a construção do 

futuro MIS (Museu da Imagem e do Som) de Tatuí e por quais razões a obra ainda não foi concluída, 

tendo em vista que sua conclusão estava prevista para 2018. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1617/19 – Requer da Prefeita que informe, com base na resposta do Requerimento n° 1701/18 

sobre o itinerário dos serviços de transporte coletivo urbano e rural, quantos usuários pagantes e 

não pagantes utilizam o serviço mensalmente. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1618/19 – Requer da Prefeita que informe, conforme resposta ao Requerimento n° 1708/18, 

encaminhe os documentos gerados do ato administrativo de fiscalização do transporte coletivo. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1619/19 – Requer da Prefeita que informe em que situação está a construção dos seis “eco pontos” 

frutos da aprovação do crédito adicional de R$ 455.000,00 aprovado no dia 02/10/2017. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1620/19 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão a construção de 

“eco ponto” para atender a população moradora da Vila Santa Luzia, Jardim América e São Conrado. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1621/19 – Requer da Prefeita que informe as razões pelas quais não há, atualmente, médico 

plantonista no pronto atendimento da Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Rita de Cássia. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

1622/19 – Requer da Prefeita que informe quando será implantada a iluminação pública no último 

quarteirão da Avenida Donato Flores. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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MOÇÕES Nº S 445 a 453/19 

 

445/19 - Aplausos e Congratulações à Paróquia Santuário São Judas Tadeu de Tatuí, na pessoa 

de seu Pároco e Reitor Reverendíssimo Pe. Lorival de Oliveira Pedro em razão da celebração de seu 

“Jubileu de Prata”, 25 anos de existência e evangelização, celebradas neste mês. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

446/19 - Apoio ao Governo Federal, pela publicação da Lei nº 13.835, de 04 de junho de 2019, que 

altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para assegurar às pessoas com deficiência visual 

o direito de receber cartões de crédito e de movimentação de contas bancárias com as informações 

vertidas em caracteres de identificação tátil em braille. 

Autoria: MARQUINHO ABREU 

 

447/19 - Aplausos e Congratulações para a Casa Okura, na pessoa de proprietários Sr. Hiroharu 

Okura e a Sra. Termi Okura. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

448/19 - Aplausos e Congratulações para o Brechó Infantil, na pessoa de proprietária Rita de 

Cássia Souza. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

449/19 - Aplausos e Congratulações à Laura Beatriz da Mota, por sua dedicação ao estudo de 

Libras (Língua Brasileira de Sinais), visando a inclusão social dos deficientes auditivos. 

Autoria: ALEXANDRE DE JESUS BOSSOLAN 

 

450/19 - Apoio ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Dr. Sérgio Fernando Moro (Juiz Moro) 

e ao seu Projeto Anticrime, em razão do brilhante e notável trabalho na busca da Justiça e 

Segurança no Brasil e sua luta na mantença da Operação Lava Jato. 

Autoria: WLADMIR FAUSTINO SAPORITO 

 

451/19 - Aplausos e Congratulações ao Varanda Burgers, na pessoa de seu proprietário Luciano 

Varanda. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 

452/19 - Aplausos e Congratulações a Paróquia Sagrada Família de Tatuí pela realização do II 

Encontro de Casais com Cristo ECC, realizado nos dias, 28, 29 e 30 de Junho de 2019. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 

 

453/19 - Aplausos e Congratulações ao Secretário Municipal de Educação de Tatuí, Professor 

Miguel Lopes Cardoso Junior, sendo extensiva à sua equipe de trabalho, pela realização do "1º 

Encontro Municipal da Educação Infantil de Tatuí - Cuidar, Educar, Brincar", realizado no último 

dia 29 de Junho, no auditório da FATEC Tatuí. 

Autoria: JOÃO EDER ALVES MIGUEL 


