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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 38ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
ABEL DINIZ FIEL
2.332/19 - Requer informações sobre a possibilidade dos veículos da frota municipal serem
conduzidos por motoristas fixos, tornando-os responsáveis pelos veículos, bem como de se criar
uma bonificação pessoal a esses servidores pela conservação e manutenção de seus respectivos
veículos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.333/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.769/2018, que requer cópia de
todo o processo do Projeto de Classificação como Município de Interesse Turístico - MIT, de
Ourinhos.
2.334/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 2.778/2018 e
587/2019, a respeito dos valores gastos com mão de obra e decoração natalina na área central do
Município.
2.335/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.646/2018, que requer
informações sobre quanto foi gasto com placas de sinalização e pintura de solo, de janeiro de
2017 até a presente data.
2.336/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 2.563/2018 e
1.309/2019, referentes às informações do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" a respeito
da fila de espera existente para cirurgias eletivas e demais exames, especificando as datas de
suas respectivas solicitações.
APARECIDO LUIZ
2.337/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.962/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando alterar para mão única de
direção a Rua Hermínia Bonetti Sândano, em trecho que compreende a Avenida Jacinto Ferreira
de Sá, no sentido bairro/centro, e a Rua Ezequias Nogueira de Souza.
EDVALDO LÚCIO ABEL
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2.338/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 2.295/2018 e
2.484/2018, a respeito de todos os valores gastos com a implantação de ciclovias e pistas de
caminhadas no Município, de janeiro de 2017 até a presente data.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.339/19 - Requer informações sobre o cronograma de realização de serviços para extinguir
as marcas antigas de faixas de trânsito na Rua do Expedicionário.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.340/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.007/2019, que solicita providências
em relação à valeta com água na Rua Padre Bruno Welter - Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini.
2.341/19 - Requer informações sobre quais ruas receberam recapeamentos asfálticos, do
início de 2017 até a presente data, com recursos provenientes de emendas parlamentares.
2.342/19 - Requer informações sobre as aquisições de emulsões asfálticas pela Prefeitura
Municipal.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.343/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e melhorias na
UBS "Dona Pepa" - Vila Brasil.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.344/19 - Encaminha minuta de projeto que altera o art 1º da Lei nº 4.594, de 12 de
dezembro de 2001, que autoriza doações de bens inservíveis, restos de construções e ou
reformas de prédios públicos, restos de poda e ou erradicação de árvores ao Fundo Social de
Solidariedade do Município e dá outras providências.
CÍCERO DE AQUINO
2.345/19 - Requer informações, junto ao setor de trânsito, sobre a possibilidade de se
regulamentar todos os pontos de ônibus, com pintura de sinalização de solo (embarque e
desembarque), a fim de que os ônibus circular possam parar e os munícipes consigam embarcar e
desembarcar.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.346/19 - Encaminha minuta de projeto de lei que estabelece desconto sobre o valor da
tarifa mínima mensal de serviço de água e esgoto por dia de falta de abastecimento de água.
2.347/19 - Requer o envio de lista contendo os nomes de todos os funcionários públicos
(comissionados e efetivos) que realizaram empréstimos consignados, com os respectivos prazos
dos empréstimos e instituições bancárias responsáveis conveniadas, de janeiro de 2017 até a
presente data.
CÍCERO DE AQUINO
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2.348/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.059/2019, que solicita a troca de
lâmpada de iluminação pública na viela entre as Ruas Manoel Vieira Pinto e Benedito Perino Jardim Ouro Fino.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.349/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.917/2019, que requer
informações a respeito da compra do conjunto de braços dos postes de iluminação pública e
lâmpadas de LED, para a iluminação pública do Município.
2.350/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 822/2019, que requer informações
a respeito das lâmpadas de LED de iluminação pública instaladas no Município.
2.351/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.952/2019, que requer
informações a respeito de onde está sendo aplicado o recurso de quase 6 milhões de reais,
arrecadados das multas de trânsito no município de Ourinhos desde janeiro de 2017,
considerando que, conforme a Lei nº 9.503, de 23/09/1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, em seu artigo 320, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será
aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento,
fiscalização e educação de trânsito.
2.352/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 336/2019, que requer informações
a respeito de cronograma, projetos ou ações para a criação de leis de incentivos fiscais às
empresas, conforme plano de governo apresentado.
2.353/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.959/2019, que requer
informações da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" a respeito do cumprimento do serviço de nutrição,
disponibilizando refeições aos usuários e acompanhantes que permanecerem nos leitos em
observação, conforme o item “a” da página 26 do Edital 06/2017, Processo nº 2.266/2017.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.354/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs. 3.403/2017 e
722/2019, referentes à possibilidade de providências no sentido de se realizar melhorias no
escoamento das águas das chuvas na Rua Moacir Cassiolato, para se evitar a ocorrência de
enxurradas.
2.355/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 506/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir galerias pluviais e bocas de lobo em toda a extensão da Rua
Ampliato Martins Teixeira.
2.356/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 723/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se rebaixar as guias defronte à UBS "Região Oeste", na Rua Vereador
Felismino Vieira - Jardim São Judas Tadeu, permitindo o estacionamento no local.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
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2.357/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.090/2019, que requer
informações do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Segurança Pública sobre a
possibilidade de se ampliar o contingente de policiais militares do 31º BPM/I - Batalhão da Polícia
Militar do Interior.
2.358/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.178/2019, que requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar programa junto a jovens em situação de
risco pessoal e social, oferecendo atividades esportivas, desportivas culturais, socioeducativas, de
prevenção às drogas e DST/AIDS.
2.359/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 2.386/2018 e
1.798/2019, referentes às construções existentes próximas aos córregos e em áreas de risco e de
preservação permanente no perímetro urbano do Município.
2.360/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 2.774/2018 e
1.815/2019, que requerem informações sobre a possibilidade de se realizar maior divulgação nas
redes sociais dos telefones úteis da Prefeitura Municipal, a fim de facilitar aos munícipes que
solicitam trocas de lâmpadas, operações "tapa-buracos", retiradas de galhadas, podas de árvores
e limpezas de boca de lobo no Município.
2.361/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Marcos
Reginato", localizada na Avenida Maria Paulina Melchior da Silva, 128 - Jardim Itamaraty.
2.362/19 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal disponibilizar em
seu site um calendário especificando todas as datas e semanas comemorativas instituídas por lei
no Município.
2.363/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS
"Tiãozinho", localizada na Rua Celestino Lopes Bahia, 523 - Vila São Luiz.
2.364/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Vila
Odilon", localizada na Rua Liberdade, 387.
CÍCERO DE AQUINO
2.365/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar duas placas de
sinalização "Proibido Som Automotivo" nas ruas paralelas à Praça José Ferreira de Castro - Vila
Kennedy.
2.366/19 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar estudos visando à liberação
do estacionamento de veículos, após as 22 horas, na Travessa das Acácias, no trecho da Rua
Antônio Carlos Mori, cruzamento com a Rua Euclides da Cunha, e no trecho da Rua Euclides da
Cunha até o cruzamento com a Rua Cardoso Ribeiro.

INDICAÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
1.504/19 - Solicita limpeza em boca de lobo no cruzamento das Ruas do Expedicionário e
Lopes Trovão, próximo ao nº 995.
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RAQUEL BORGES SPADA
1.505/19 - Solicita manutenção no asfalto da Rua Antônio Franciscon Filho, em frente ao nº
446 - Residencial Vandelena Moraes Freire, onde foi realizado serviço pela SAE.
1.506/19 - Solicita limpeza na Praça Arquipo Matachana, na Avenida Gastão Vidigal, próximo
ao nº 7 - Jardim Matilde.
APARECIDO LUIZ
1.507/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.508/19 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Avenidas Presidente
Goulart e Santino Brianezi - Jardim Santos Dumont.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.509/19 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Servidor Manoel Costa (Duca), ao lado da USF
"Dr. Roald Corrêa" - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
RAQUEL BORGES SPADA
1.510/19 - Solicita limpeza de terreno na Rua José Benedito Frederico, ao lado do nº 1.261 Jardim Anchieta.
1.511/19 - Solicita troca de lâmpada na Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes, em frente ao n°
433 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
CÍCERO DE AQUINO
1.512/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Maria Pires Christoni.
1.513/19 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre) no
cruzamento das Ruas República e Liberdade.
1.514/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Chavantes, no trecho
entre as Ruas São Pedro do Turvo e Ribeirão do Sul.
1.515/19 - Solicita continuidade do recapeamento asfáltico da Rua Maria Cavezalli Mella,
contemplando o trecho entre as Ruas São Pedro do Turvo e Ribeirão do Sul.

MOÇÕES:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
356/19 - De congratulações ao casal de locutores Tião Medonho e Neuza Medonho, pelos 10
anos do programa "Rancho do Tião Medonho", na Rádio Clube de Ourinhos, comemorado no mês
de novembro, sempre ocupando os primeiros lugares de audiência.
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CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
357/19 - De congratulações ao Sr. Manuel e à equipe da Casa das Pipas, pela realização do
campeonato de pipa e pela ação social com as crianças.
358/19 - De congratulações ao Ministério de Música “Levanta-te”, pela comemoração de 20
anos de existência e de evangelização.
CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
359/19 - De congratulações ao Time de Futebol Arosco, campeão da 16ª edição do
Campeonato dos Comerciários - Troféu Prefeito Esperidião Cury.

EMENDA:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / APARECIDO LUIZ / ABEL DINIZ FIEL
9/19 - EMENDA Nº. 01 (ADITIVA), ao Projeto de Lei nº 79/2019, de iniciativa do Sr. Prefeito
Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de
2020 e dá outras providências, que acrescenta o Art. 5º, dispondo sobre as emendas individuais
dos Vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, renumerando, assim, o atual Art. 5º do
referido Projeto para 6º.
Secretaria da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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