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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 26ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
1.835/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um jardim sensorial na
EMEF "Jornalista Miguel Farah".
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.836/19 - Requer informações a respeito do problema na estrutura de esgoto na região da
empresa Concremax.
1.837/19 - Requer informações a respeito do ressarcimento da moradora residente na Rua
Ângelo Sedassari, 27 - Vila Boa Esperança -, visando ressarcir os eventuais prejuízos ocorridos
pela falta de prestação de serviços cobrados em conta, após constantemente ocorrer o
entupimento do esgoto, trazendo prejuízos materiais e físicos à munícipe.
1.838/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 476/2019, que requer informações
a respeito da publicação da Resolução nº 03, de 23 de fevereiro de 2018, sobre obras inacabadas,
autorizando a pactuação de novos termos de compromisso com entes que queiram retomar obras
que tiveram sua execução interrompida.
1.839/19 - Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto - SAE - a respeito de
quais procedimentos a população ourinhense deve realizar após a falta de água, na ocorrência de
fornecimento de água turva ou barrenta em sua residência.
1.840/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 860/2019, que requer cópia da
prestação de contas do evento Auto Show 2018, conforme Portaria nº 304, publicada no Diário
Oficial, edição nº 1.168, de 13 de abril de 2018.
1.841/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 970/2019, que requer lista de todos
os cargos da Secretaria Municipal de Educação, contendo nome, cargo, função, concursado(a) ou
não e os locais de trabalho.
1.842/19 - Requer da Procuradoria-Geral do Município o envio de cópia do Procedimento
Administrativo Interno, Protocolo nº. 023687/2018, a respeito das possíveis irregularidades da
cobrança do estacionamento do evento “Viva La Fête”, conforme resposta do Requerimento nº
1.139/2019.
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1.843/19 - Requer o envio de cópia do Requerimento nº 860/2019 ao PROCON, conforme
Ofício nº 1.742/2019 do Secretário de Governo e ofício do Secretário de Gabinete em resposta do
mesmo.
1.844/19 - Requer informações do cronograma da realização de melhorias ou revitalização do
Horto Florestal da Vila Brasil e a implantação de trilhas ou pistas de caminhadas, transformando o
local em um Horto Eco-Parque, conforme resposta do Requerimento nº 1.286/2019.
1.845/19 - Requer informações do cronograma de atualização do inventário arbóreo, bem
como o de áreas verdes do município de Ourinhos, conforme resposta do Requerimento nº
1.292/2019.
CÍCERO DE AQUINO
1.846/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um campo de futebol no
Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
1.847/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento 45
graus no canteiro que margeia a linha do trem na Travessa das Acácias.
1.848/19 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos n°s. 2.342/2017 e 1.832/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de
estacionamento 45 graus no entorno da praça onde é realizada a “Feira da Lua” no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante.
ABEL DINIZ FIEL
1.849/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar vagas de
estacionamento para veículos de idosos e de deficientes na UBS "Daniel Baltus" (UBS do CAIC).
1.850/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar, em caráter de urgência,
vagas de estacionamento para veículos de idosos e de deficientes defronte ao Centro de Saúde
Dr. Hermelino Agnes de Leão (postão).
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.851/19 - Requer informações sobre o parecer da Comissão nomeada para auditar o
contrato com a Organização Social que gerencia a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
ABEL DINIZ FIEL
1.852/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se equiparar os salários dos cargos
de pedreiros aos dos demais oficiais que integram o quadro de profissionais trabalhadores da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SAE).
RAQUEL BORGES SPADA
1.853/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se convocar mais professores de
educação especial (AP), aprovados no concurso realizado em 2016.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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1.854/19 - Requer informações, junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, sobre a
fila de espera para realização de serviço especializado ORL (otorrinolaringologia) - adaptação de
prótese auditiva.
1.855/19 - Requer informações sobre o paciente, com registro no AME sob o nº 57264,
referente ao tempo de espera pela ORL - adaptação de prótese auditiva, devido ao fato do
paciente aguardar desde 2015.
APARECIDO LUIZ
1.856/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 809/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para que se torne mão única de direção a Rua
Hermínia Bonetti Sândano - Vila Sândano.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.857/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, através de
relatório, sobre eventuais danos provocados nas escolas municipais por ocasião dos Jogos
Regionais, ocorridos no mês de julho de 2019.
RAQUEL BORGES SPADA
1.858/19 - Requer informações do Banco do Brasil sobre a previsão de entrega do restante
das casas no Residencial Recanto dos Pássaros III.
ABEL DINIZ FIEL
1.859/19 - Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se incluir a ligação de
esgoto em todos os pedidos de ligação de água.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.860/19 - Requer informações sobre a manutenção na iluminação pública dos canteiros
centrais da Rodovia Raposo Tavares, principalmente nas proximidades do Clube Atlético
Ourinhense.
1.861/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
Praça Luís Vaz de Camões - Jardim América.
1.862/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se agendar reunião para tratar sobre o excesso de barulho e outros assuntos
relacionados ao Motofest, a ser realizado em setembro de 2019 no Município.
1.863/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se proceder à fiscalização de
caçambas de entulhos estacionadas nas vias públicas como: o local que foram posicionadas, a
manutenção da pintura e a demarcação refletiva.
1.864/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 606/2019, que reitera a Indicação
nº 2.190/2018, que solicita pintura de faixas demarcatórias defronte ao Esporte Clube Olímpico Vila Perino.
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1.865/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 407/2019, que requer informações
sobre o cronograma para conclusão dos serviços de implantação das novas faixas de trânsito na
Rua Duque de Caxias.
RAQUEL BORGES SPADA
1.866/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar videomonitoramento no
Cemitério Municipal, próximo ao Córrego Christoni.
CÍCERO DE AQUINO
1.867/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.133/2017, que solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Maria Pires Christoni, nos
cruzamentos com as Ruas Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho e Vitório Christoni.
1.868/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.773/2017, que solicita a troca de toda
a iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Eurico Amaral Santos,
Abdallah Abujamra, Júlio Zaki Abucham, Cesira Sândano Migliari, Clóvis de Araújo Macedo Filho,
Sebastião Miranda, Olívio Minucci, Salvador Lozano, Jefferson Ed Eloy e Ezequias Nogueira de
Souza, da Praça Luiz Vaz de Camões e da Avenida Fausto Matachana - Jardim América.

MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.869/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se providenciar banheiros químicos
nas feiras livres e na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.870/19 - Requer informações sobre os valores arrecadados com a CIP - Contribuição de
Iluminação Pública - e quanto foi gasto no ano de 2017.
1.871/19 - Requer informações sobre os valores arrecadados com a CIP - Contribuição de
Iluminação Pública - e quanto foi gasto no ano de 2018.
1.872/19 - Requer informações sobre os valores arrecadados com a CIP - Contribuição de
Iluminação Pública - e quanto foi gasto, desde janeiro até a presente data, no ano de 2019.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.873/19 - Requer informações do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência sobre a
possibilidade de se implantar a Carteira de Identificação da Pessoa Autista, visando facilitar o
atendimento prioritário garantido aos autistas pela Lei Federal nº 12.764/2012, conforme resposta
ao Requerimento nº 1.311/2019.
1.874/19 - Requer informações do cronograma de implantação de Projeto de Barracão de
Coworking no Município, no sentido de oferecer menores custos estruturais, fomentando o
emprego e o empreendedorismo social, conforme resposta ao Requerimento nº 1.351/2019.
1.875/19 - Requer informações a respeito de quais as prioridades para a escolha de
pacientes para as vagas emergenciais para a realização de consultas e exames nas unidades
básicas de saúde do Município, conforme resposta ao Requerimento nº 1.352/2019.
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1.876/19 - Requer informações a respeito da justificativa do atraso na entrega dos uniformes
escolares aos alunos do primeiro ano do ensino fundamental, pois foi realizado somente no mês
de maio de 2019.
1.877/19 - Requer informações a respeito das providências tomadas para evitar atingir o
elevado índice de evasão da Educação de Jovens e Adultos - EJA - no Município, conforme
resposta ao Requerimento nº 1.353/2019.
1.878/19 - Requer o envio de lista contendo a quantidade de salas, de alunos em cada termo,
de termos em cada sala e de professores na modalidade de ensino EJA - Educação de Jovens e
Adultos - no município de Ourinhos.
1.879/19 - Requer informações a respeito do cronograma de pavimentação asfáltica nas ruas
com paralelepípedos no entorno da EE "Profa. Justina de Oliveira Gonçalves", conforme resposta
do Requerimento nº 1.356/2019.
1.880/19 - Requer informações a respeito do engenheiro responsável pelo trânsito do
município de Ourinhos.
1.881/19 - Requer cópia dos estudos e do projeto para a construção do novo prédio da
Escola Municipal de Bailado, conforme resposta do Requerimento nº 1.408/2019.
1.882/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.452/2019, que requer o envio de
lista com os nomes de todas as empresas e os respectivos locais das obras públicas que estão
sendo realizadas no Município.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.883/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio público
(calçada) em terrenos localizados na Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, defronte e ao
lado do nº 587 - Vila Christoni.
1.884/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada em
volta do campo de futebol localizado na Rua Vereador Felismino Vieira, defronte ao nº 400 Jardim das Paineiras.
1.885/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias, como
pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, na Rua Sebastião Simião de Souza, ao lado da UBS
Região Oeste - Jardim das Paineiras.
APARECIDO LUIZ
1.886/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no escoamento
das águas pluviais na Rua José Malta Lins de Alencar, defronte aos n°s 33, 39, 45 e 51 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.887/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 695/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se reformar os quiosques existentes no entorno do lago do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, bem como a possibilidade de se construir novos quiosques.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.888/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre na
Rua Maria Cavezalli Mella, próximo a nova UBS - Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.889/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar o Projeto Boa Praça
no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
CÍCERO DE AQUINO
1.890/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se estender
a GAE - Gratificação de Atividade Especial - aos servidores públicos Auxiliares de Limpeza e de
Serviços Gerais das EMEF's e EMEI's.
RAQUEL BORGES SPADA
1.891/19 - Requer informações da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB - sobre a possibilidade de se autorizar a realização de melhorias, como a instalação de
bancos, playgrounds, dentre outras benfeitorias, na área situada em nosso Município entre as
Ruas Francisco Constante Netto, Dirce Barioto Brianez, Luiz Nogueira e Quatorze - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.892/19 - Requer informações sobre providências referentes ao trânsito no cruzamento da
Rua Barão do Rio Branco com a Rua Gaspar Ricardo, próximo à EE "Virgínia Ramalho".
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.893/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Melo Peixoto Centro.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.894/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura da Rua Cardoso Ribeiro, nas proximidades do Ourinhos Plaza Shopping.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.895/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar urbanização e paisagismo
na rotatória no cruzamento da Rua José Neves de Oliveira com a Avenida José Marques de
Souza, bem como na Praça Olivério Mercante.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
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1.141/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico, bem como construção de guias
e sarjetas, bocas de lobo em toda a extensão da conhecida "Rua do Carvoeiro" - Vila Sá.
1.142/19 - Solicita, junto à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz -, a extensão da
iluminação pública na Avenida Paulo Bozon Verduraz, com a instalação de novos postes a partir
do poste nº 2/1164 até o de nº 8361.
1.143/19 - Solicita a retirada de entulho e galhada, bem como a instalação de placa "Proibido
Jogar Lixo" na Rua Augustin Sangalli Breve - Jardim Santos Dumont.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.144/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Antônio Alexandre Consoni
Viganó, defronte ao nº 323 - Jardim Manhatan.
1.145/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Maria Moreira de Souza,
defronte ao nº 281 - Jardim Manhatan.
1.146/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) entre as Ruas Maria Moreira de
Souza e Eduardo Peres - Jardim Manhatan.
1.147/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestres e “Pare”) em toda a
extensão da Rua Antônio Saladini - Jardim Paulista.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.148/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Patrícia Moura Criveli
Formagio, defronte ao n° 34 - Núcleo Habitacional Choso Misato.
1.149/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Servidor Manoel Costa
(Duca) - Conjunto Habitacional de Interesse Social Itajubi, defronte ao campo de futebol.
CÍCERO DE AQUINO
1.150/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Prof.
Francisco Dias Negrão, a partir da Cifercal Materiais para Construção até o nº 1.566.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.151/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua José Emídio Vicente "Zé
Bonito", defronte ao campo de futebol - Conjunto Habitacional de Interesse Social Itajubi.
RAQUEL BORGES SPADA
1.152/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (quebra-mola ou lombofaixa) em
frente a fábrica da Marvi, entre a Rua Quatro e a Rua Osvaldo Godinho Sant'anna.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.153/19 - Solicita a construção de passeio público em área pertencente à Municipalidade,
localizada na Rua Dr. Caio Mizubuti - Vila Soares.
ABEL DINIZ FIEL
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1.154/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Vicente Ernesto de Lucca,
próximo ao nº 720.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.155/19 - Solicita instalação de placa de sinalização de altura em ambos os lados do
pontilhão da Rua São Paulo.
1.156/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os pontos de táxi do Município.

MOÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
261/19 - De congratulações à empresa Nego Radiadores, na pessoa de seu proprietário Sr.
Valdenir Pereira Lara (Nego) e funcionários, pelos relevantes serviços prestados no Município.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
262/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Sueli Dias Ferraz.
263/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Terezinha de Jesus Simões de Souza.
CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
264/19 - De pesar pelo falecimento do jovem Wender Fernandes Ferreira (Garça).
ABEL DINIZ FIEL
265/19 - De congratulações à Igreja Ministério Louvor e Adoração ¨Luz do Mundo¨, pela
realização do 3º Congresso do Círculo de Oração, nas pessoas do Pastor Presidente Evert
Cristiano Neves e Elaine Cristina Neves Goes - Presidente do Círculo de Orações, realizado nos
dias 9, 10 e 11 de agosto de 2019 com o tema: "Mateus 25:6".
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
266/19 - De congratulações ao Frei Airton Mainardi, pelos 22 anos de vida sacerdotal.

PROJETO DE LEI :
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
75/19 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Jayme José Pereira da Silva).

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
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33/19 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 430, de 29 de dezembro de 2004, que
acrescenta inciso XIX e alíneas ao art. 314 da Lei nº. 863, de 1º de dezembro de 1967 - Código de
Posturas, Costumes e Bem Estar do Município de Ourinhos.
Secretaria da Câmara Municipal, em 07 de agosto de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

Pag. 9

