PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 17ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.

REQUERIMENTOS:
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.004/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar o “Núcleo Central
da Cidadania” nas imediações da Praça Henrique Tocalino.
2.005/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se usar a tabela de preços
do CEASA, como critério médio de preços de hortifrúti para as licitações da Prefeitura
Municipal.
2.006/17 - Requer informações a respeito da possibilidade da obrigatoriedade de peças
contábeis como: Livro Diário e Livro Razão, junto a todo tipo de prestação de contas, enviados
para conferência e fiscalização dos Conselhos Municipais, bem como sejam enviadas cópias
aos respectivos conselhos municipais.
2.007/17 - Requer informações a respeito dos responsáveis pelo recebimento e
conferência do estado dos produtos alimentícios em geral da Secretaria Municipal de Educação
e do Centro de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio) e quais os critérios utilizados.
2.008/17 - Requer o envio de planilha contendo o nome, função, setor, formação e salário
dos que foram candidatos a vereador e que estão trabalhando em cargo comissionado ou em
cargo de função gratificada, por secretaria.
2.009/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 180/2017, que solicita operação
"tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico na Rua José Pedroso - Parque Minas Gerais, devido
ao grande fluxo de veículos que trafegam nessa rua e por estar em estado de calamidade
pública.
2.010/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 241/2017, que solicita operação
“tapa-buracos” em toda a extensão do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
2.011/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 245/2017, que solicita operação
“tapa-buracos” em toda a extensão do Jardim Anchieta.
EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.012/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 13/2017, que solicita implantação de
passarela na Rodovia Mello Peixoto, próximo ao trevo do Jardim Itamaraty.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.013/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar obras na UBS "Dr.
Hélio Migliari" para promover atendimento 24 horas.
SALIM MATTAR
2.014/17 - Requer informações sobre o sistema de alarme ou videomonitoramento
instalados nos próprios municipais.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.015/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um Centro de Atenção ao
Idoso.
SALIM MATTAR
2.016/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar gestão, junto à
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, para viabilizar a implantação do serviço de
atenção e cuidado da saúde bucal de pessoas com deficiência, na unidade do AME "Dr. Paulo
Cesar Saldanha Rodrigues".
2.017/17 - Requer informações sobre medidas adotadas a respeito das condições das
calçadas (passeios públicos) a fim de se providenciar a retirada de desníveis, buracos ou outro
problema que venha favorecer a ocorrência de quedas de pedestres.
2.018/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 559/2017, que requer
informações sobre os projetos para recuperação da malha asfáltica em nosso Município.
2.019/17 - Requer informações sobre projetos e cronograma de execução do
recapeamento asfáltico da Rua Alberto Mori, no Parque Minas Gerais.
2.020/17 - Requer informações sobre projetos e cronograma de execução do
recapeamento asfáltico da Rua Silva Jardim, em especial no trecho que faz cruzamento com a
Rua do Expedicionário até o cruzamento com a Rua Alberto Mori.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.021/17 - Requer informações a respeito de quantos integrantes compõem a Defesa Civil
do Município, bem como o nome de cada um.
2.022/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar transporte
público aos munícipes que participam das atividades realizadas pelo Centro Esportivo.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.023/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar mais um pediatra
para atender na UBS "Marcos Reginato" - Jardim Itamaraty.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.024/17 - Requer informações a respeito das condições de funcionamento da cozinha
existente no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick (Monstrinho).
RAQUEL BORGES SPADA
2.025/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar, junto ao Fundo de
Solidariedade, parcerias para levar cursos à AMO/SIM de Ourinhos.
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ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.026/17 - Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o envio de cópias dos contratos
de convênio com a AADF, para a contratação de funcionários que prestam serviços nos
equipamentos de saúde do Município.
2.027/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o
fornecimento de jalecos para os profissionais de saúde.
2.028/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o
fornecimento de leite sem lactose para nutrição enteral.
2.029/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o
fornecimento de pílula do dia seguinte.
2.030/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o horário de
atendimento dos cirurgiões-dentistas, especificando local de atendimento.
2.031/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais
providências estão sendo tomadas para aumentar o número de vagas para especialidades
médicas, nas quais o quadro é insuficiente.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.032/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o número de
pacientes que aguardam cirurgias oftalmológicas.
2.033/17 - Requer informações sobre as atividades que estão sendo realizadas na Quadra
Poliesportiva "Caiuá" – Anexa ao Ginásio Municipal de Esportes.
2.034/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o número de
pacientes que são encaminhados, por mês, para as cidades de Jaú, São Paulo, Botucatu,
Marília, Assis, Bauru, Barretos, Sorocaba, Ribeirão Preto e demais cidades.
2.035/17 - Requer, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, o envio de cópias dos
projetos para a melhoria do trânsito no Município.
2.036/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar providências
necessárias para evitar as inundações na Rodovia Raposo Tavares, no trecho do Km 379.
2.037/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se doar materiais
esportivos, como chuteiras e quimonos, aos alunos que praticam as atividades no Centro
Esportivo da Secretaria Municipal de Esportes.
2.038/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se distribuir lanches aos alunos
que praticam as atividades oferecidas pelo Centro Esportivo da Secretaria Municipal de
Esportes.
2.039/17 - Requer informações a respeito das ações realizadas pela Prefeitura Municipal
para acabar com as infestações de pombos.
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CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.040/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar sistema de lazer
com playground na área verde da Rua Luiz Nogueira – Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB).
APARECIDO LUIZ
2.041/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se retomar o projeto Agente
Mirim.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.042/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se exigir das agências bancárias
a instalação de bebedouros para os clientes.
CÍCERO DE AQUINO
2.043/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se levar cinema itinerante às
escolas.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.044/17 - Requer informações sobre os tratamentos e cuidados com os lagos do Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
2.045/17 - Requer informações sobre a existência de projetos para a construção de novas
áreas de lazer e diversão no Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.046/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 252/2017, que solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Antônio Francisco Saladini.
2.047/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 254/2017, que solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Onofre Alves Moreira.
2.048/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 255/2017, que solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Fernando Sanches.
2.049/17 - Requer informações a respeito de ações para melhorar a gestão econômica,
ampliando a capacidade de investimento e captação de recursos do Município, pelo fomento
continuado de parcerias com o terceiro setor e setor privado, alinhamento entre políticas
municipais, estaduais e federais, bem como da racionalização das despesas, conforme plano
de governo apresentado.
2.050/17 - Requer informações a respeito de ações para destacar o uso de novos
métodos e tecnologias em favor do aprimoramento da gestão pública e oferta de serviços ao
cidadão, conforme plano de governo apresentado.
2.051/17 - Requer informações a respeito de ações de segurança pública municipal,
devido ao grande número de ocorrências na cidade de Ourinhos.
2.052/17 - Requer o envio de planilha contendo a arrecadação da Prefeitura Municipal de
Ourinhos, mês a mês, de janeiro até a presente data.
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2.053/17 - Requer o envio de planilha contendo o número de ocorrências policiais com
relação a furtos, mês a mês, de janeiro até a presente data.
2.054/17 - Requer informações a respeito dos Conselhos Municipais de Educação,
esclarecendo se estão sendo ouvidos, respeitados, atendidos e, principalmente, se estão
participando das decisões da Secretaria Municipal de Educação.
2.055/17 - Requer informações a respeito do atraso no envio ao Governo Estadual da
documentação do processo para que Ourinhos se torne Estância Turística.
2.056/17 - Requer o envio de cópia da ata da reunião ocorrida na manhã do dia 23 de
maio de 2017, no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos IPMO.
2.057/17 - Requer o envio de cópias do Relatório de Avaliação Atuarial e da Nota Técnica
Atuarial, apresentados pelo Sr. Luiz Claudio Kogut, com o novo cálculo atuarial do Plano
Previdenciário, na reunião realizada no dia 23 de maio, de manhã, no Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO.
2.058/17 - Requer o envio de cópia da proposta do projeto de equacionamento em 35
anos, do fundo único do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos - IPMO, que será apresentada para análise e aprovação da Secretaria de Políticas de
Previdência Social.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / ÉDER JÚLIO MOTA
2.059/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 519/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se fazer levantamento das condições das estradas rurais
do Município, bem como de se fazer um convênio com o Programa Melhor Caminho da
Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, junto à CODASP, a fim de se realizar
melhorias nessas estradas.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.060/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar os mutirões de
limpeza na cidade (Operação Cidade Limpa).
CÍCERO DE AQUINO
2.061/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir na Administração
Municipal o funcionário do mês.
2.062/17 - Requer informações sobre a condição do contrato de locação da antena
telefônica do Jardim das Paineiras, celebrado conforme a Lei Complementar nº 142, de 30 de
agosto de 1996, e revogado pela Lei Complementar nº 805, de 18 de maio de 2012.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.063/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se comprar aparelhos de eletrocardiograma para implantar nas Unidades
Básicas de Saúde.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.064/17 - Encaminha minuta de projeto de lei, que cria a Política Municipal de Defesa e
Atenção aos Animais e dá outras providências.
2.065/17 - Encaminha minuta de projeto de lei, que dispõe sobre a criação do Fundo e do
Conselho Municipal de Defesa e Atenção aos Animais e dá outras providências.
CÍCERO DE AQUINO
2.066/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se explorar pedalinho no lago do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto da FAPI), em parceria com a Associação
de Moradores do Jardim América.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.067/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Complementar Municipal
nº 948, de 7 de março de 2017, que altera o Artigo 15 do Código de Posturas, Costumes e
Bem-Estar do Município de Ourinhos - Lei nº. 863, de 1º. de dezembro de 1967, ampliando
seus termos legais, em relação aos infratores que descartam entulhos e galhadas
constantemente na marginal da Rodovia Raposo Tavares, ao lado do nº 1.225, cruzamento das
Ruas Nilo Signorini e Barão do Rio Branco, bem como limpeza e retirada de entulho e galhada
do local.
CÍCERO DE AQUINO
2.068/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir adicional aos
funcionários públicos que possuir nível universitário.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.069/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria com a FATEC
- Faculdade de Tecnologia de Ourinhos -, junto ao Curso de Tecnologia em Segurança da
Informação, visando projetar e implementar a Central Telefônica, baseada em Software Livre e
Linux e no protocolo IP, para redução dos gastos com telefonia

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
824/17 - Solicita a execução de canalização na Rua Pedro Migliari "Tico", próximo à ADAO
- Associação dos Defensores dos Animais de Ourinhos - e ao aterro da SAE - Superintendência
de Água e Esgoto.
825/17 - Solicita a pintura dentro das escolas municipais para demarcação de
brincadeiras, como: amarelinha, queimada, bets, entre outras.
CÍCERO DE AQUINO
826/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Clorivaldo Migliari - Nova Ourinhos.
827/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Carlos Eduardo Devienne - Nova Ourinhos.
6

828/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico da Avenida Hassib
Mofarrej, no trecho da esquina do nº 384 até os nºs 2.003 e 2.007 - Nova Ourinhos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
829/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Guerino Cassiolato, entre as Ruas
Orlando Migliari e Reverendo Manoel Alves de Brito - Jardim Ouro Verde.
830/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Orlando Migliari Jardim Ouro Verde.
831/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Dr. José Ermírio de
Moraes - Jardim Ouro Verde.
832/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Victório Caus Netto
- Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
833/17 - Solicita a revitalização do Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão).
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
834/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Pará, entre as Ruas Duque de Caxias e
Dr. Antônio Prado - Vila Nova Sá.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
835/17 - Solicita a implantação de alambrados e reforma do campo de futebol da Rua Luiz
Nogueira – Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
836/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Mato Grosso, entre a Avenida Domingos
Perino e a Rua José Felipe do Amaral - Vila Perino.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
837/17 - Solicita a construção de uma pista de atletismo ao redor do campo de futebol do
Centro Comunitário da Vila Odilon.
838/17 - Solicita pintura nas quadras esportivas das escolas municipais.
839/17 - Solicita a retirada de tubos de concreto no parque da EMEI "Clara Augusta de
Noronha".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
840/17 - Solicita a notificação do proprietário do terreno da Rua Jornalista Miguel Farah nº
667 - Jardim Josefina -, para que realize limpeza.
RAQUEL BORGES SPADA
841/17 - Solicita a desobstrução de boca de lobo no cruzamento da Avenida Henrique
Migliari com a Rua Cardoso Ribeiro, próximo ao nº 1.640.
842/17 - Solicita a desobstrução de boca de lobo no cruzamento da Rua Olavo Ferreira de
Sá com a Rua Valentim Gentil, próximo ao nº 633.
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CÍCERO DE AQUINO
843/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Arturo Cassiolato Jardim Matilde.
844/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Belo Horizonte – Vila
Perino.
845/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua Augusto Fernandes Alonso - Jardim Paulista.
ÉDER JÚLIO MOTA
846/17 - Solicita o retorno das televisões na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", nas áreas
infantil e adulta.
APARECIDO LUIZ
847/17 - Solicita a retirada de galhada em vários pontos da Rua Bartholomeu Diaz
Martinês.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
848/17 - Solicita roçada e limpeza nas margens da linha férrea do Jardim Santos Dumont.
849/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico nas ruas da Vila
Vilar.
850/17 - Solicita a instalação de placas de "proibido parar e estacionar" no canteiro central
da Avenida Fausto Matachana - Jardim América.
851/17 - Solicita a instalação de lombofaixa defronte ao portão de entrada da EE "Prof.
José Augusto de Oliveira".
RAQUEL BORGES SPADA
852/17 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Deolinda de Jesus Angelo, no poste nº 1.816 Jardim Vereda I.
853/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Acácio Souza Melo - Jardim Nossa
Senhora Aparecida.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
854/17 - Solicita a construção de calçamento e instalação de bancos e pontos de
iluminação em área verde municipal localizada entre a Rua José Joaquim Ferreirinha - Jardim
Nossa Senhora de Fátima - e a Rua Osvaldo Godinho Sant'anna - Jardim Paris.
855/17 - Solicita a instalação de bebedouro no campo da Associação de Moradores de
Bairros do Jardim das Paineiras.
856/17 - Solicita a construção de espaço de lazer e cultura em terreno da Prefeitura
Municipal na Rua Zaia Merege Farah - Jardim Santa Felicidade.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
857/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim São Judas Tadeu.
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CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
858/17 - Solicita a construção de banheiro público na Pista de Caminhada e Lazer Gabriel
Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
859/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim Matilde.
860/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim São Jorge.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
861/17 - Solicita a construção de trevo no cruzamento da Rua Padre Rui Cândido da Silva
com a Rua Maurício Biondo Netto.
862/17 - Solicita o conserto de máquina secadora do NEI "Curupira" - Jardim Itamaraty.
CÍCERO DE AQUINO
863/17 - Solicita a realização de fresagem na Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Jardim São
Carlos.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
864/17 - Solicita a instalação de bancos de assento e pontos de iluminação às margens
do Córrego Monjolinho, em toda a extensão do Jardim dos Bandeirantes e Jardim Santa
Felicidade.
EDVALDO LÚCIO ABEL
865/17 - Solicita a reforma ou realização de melhorias na UBS "Dr. Hélio Migliari" – Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante.
866/17 - Solicita a reforma ou realização de melhorias na UBS "Daniel Baltus" (UBS do
CAIC).
CÍCERO DE AQUINO
867/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Ataliba Leonel, nas proximidades do nº
196 (esquina).
868/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua José Galvão, nas proximidades do nº
1.036 (esquina).
869/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Lopes Trovão, na esquina com a Loja
Casa das Baterias.
870/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Paulo Sá, no trecho compreendido entre
os nºs 76 e 672, esquina com a Rua Arlindo Luz.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
871/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Antônio Henrique Rolli, entre as Ruas
Ovídio Gregório de Jesus e Maria Pulcinelli Pelegrino.
872/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo,
entre as Ruas Manoel Vieira Júnior e Maria Pulcinelli Pelegrino.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
873/17 - Solicita a retirada de galhada na Rua Floriano Peixoto, defronte ao nº 1.111.
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874/17 - Solicita a retirada de pedras no cruzamento das Ruas Narciso Migliari e Mato
Grosso.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
875/17 - Solicita a construção de ciclovia às margens da linha férrea, ligando a área
central do Município ao Jardim Santos Dumont.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
876/17 - Solicita a retirada de pedras no cruzamento das Ruas Narciso Migliari e Santa
Catarina.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
877/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
do Residencial Parque Gabriela.
878/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim Ouro Verde.
879/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
do Jardim dos Bandeirantes.
880/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim Santa Felicidade.
881/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim Imperial.
882/17 - Solicita manutenção das estradas municipais, rurais ou vicinais, do Município.
883/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Jardim São Carlos.
884/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Jardim Flórida.
ÉDER JÚLIO MOTA
885/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, pintura de sinalização de solo, com urgência, nas ruas da Vila São Luiz onde foram
realizados recapeamento e reperfilamento asfáltico.
886/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, implantação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade, na Rua Eduardo Peres Vila São Luiz - onde foi realizado recapeamento ou reperfilamento asfáltico.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
887/17 - Solicita melhorias no cruzamento da Rua do Expedicionário com a Rua São
Paulo.
888/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico nas ruas do Jardim
das Paineiras.
ÉDER JÚLIO MOTA
889/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, recapeamento ou reperfilamento asfáltico, com urgência, em todas as ruas que estão
em estado crítico na Vila São Luiz, Jardins do Sol I e II e Jardim Industrial.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
890/17 - Solicita roçada e limpeza em volta e dentro do campo de futebol do Jardim
Guaporé.
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CÍCERO DE AQUINO
891/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Silva Jardim.
892/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Joaquim de Azevedo - Jornalista.
893/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Paulo Sá.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
894/17 - Solicita limpeza e retirada de entulho (reformas/construção) na Rua Nilson Artusi,
ao lado do nº 10 - Conjunto Habitacional Caiuá -, bem como notificar o infrator sobre seus atos.
895/17 - Solicita reparos na iluminação pública da Rua Anna Raymunda Natale, defronte
ao nº 227 – Jardim Oriental.
896/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Anna Raymunda
Natale – Jardim Oriental.
CÍCERO DE AQUINO
897/17 - Solicita a instalação de lombofaixa na Rua Rio de Janeiro, próximo ao nº 1.733 Jardim Matilde.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
898/17 - Solicita a instalação de tela de proteção na quadra poliesportiva da EMEF
"Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC).
ABEL DINIZ FIEL
899/17 - Solicita a instalação de semáforo no cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro com a
Rua Euclides da Cunha, devido ao grande fluxo de veículo no local.

MOÇÕES:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
77/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Mário Celso Pinto de Souza.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
78/17 - De congratulações à Sra. Conceição da Silva, pelos 16 anos à frente da ADAO –
Associação Defensora dos Animais de Ourinhos.
ABEL DINIZ FIEL
79/17 - De congratulações à Bella Terra Produtos Naturais, na pessoa de seu proprietário
Sr. Delcio Lúcio Faria, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município.
80/17 - De congratulações ao Espaço Natural Produtos Naturais, na pessoa de sua
proprietária Sra. Andréa Nunes Faria, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
81/17 - De congratulações aos Locutores Diego Camargo e Marcos Elias, pelo Programa
Barretesão, realizado aos sábados na Rádio Itaipu FM.
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82/17 - De congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de
Ourinhos, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município.
83/17 - De congratulações à servidora pública municipal Silvana Rodrigues Gonçalves,
Auxiliar de Educação Infantil, pelos relevantes serviços prestados com extrema dedicação e
amor junto ao NEI "Ayrton Senna da Silva".
84/17 - De congratulações à Equipe de Damas, da Secretaria Municipal de Esportes,
Campeã da fase regional dos Jogos da Juventude, classificada para a final estadual que será
realizada na cidade de Presidente Prudente.
85/17 - De congratulações à Equipe de Xadrez, da Secretaria Municipal de Esportes, ViceCampeã da fase regional dos Jogos da Juventude.
86/17 - De congratulações à Equipe Feminina de Xadres, da Secretaria Municipal de
Esportes, pela conquista do terceiro lugar na fase regional dos Jogos da Juventude.

PROJETOS DE LEI :
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
35/17 - Institui no Município de Ourinhos a “Campanha de Valorização do Professor e
Combate à Violência no Ambiente Escolar”.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
36/17 - Cria o Adicional de Titularidade para servidores municipais do quadro efetivo e dá
outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
23/17 - Institui o Projeto "Ourinhos Legal", que incentiva a legalização imobiliária na área
urbana de Ourinhos.
Secretaria da Câmara Municipal, em 24 de maio de 2017.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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