18ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, Resolução nº
04, de 09 de junho de 1993, COMUNICA que os trabalhos legislativos
referentes à 18ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 05 de junho de
2017, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Não há proposições remanescentes a serem discutidas e deliberadas para
esta sessão.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição
em livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA
1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 31/2017, do
VEREADOR APARECIDO LUIZ: Autoriza o Poder Executivo, por
intermédio da SAE - Superintendência de Água e Esgoto -, a receber
doações de seus usuários à ADO - Associação dos Diabéticos de
Ourinhos - e dá outras providências.

3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 31 de maio de 2017.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 18ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.

REQUERIMENTOS:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.070/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se doar óculos aos munícipes
atendidos pelo Centro Pop nos exames de acuidade visual.
2.071/17 - Requer informações sobre o projeto Time do Emprego que está sendo
implantado no Município.
2.072/17 - Requer informações a respeito da renovação do contrato do IAMSPE com a
Prefeitura Municipal de Ourinhos.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.073/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 274/2017, que solicita a implantação
de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Pedro Migliari "Tico", defronte ao nº 831.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / CÍCERO DE AQUINO
2.074/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para mudança
da Pista de Arrancada do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá para outro local que não
agrida a população adjacente.
RAQUEL BORGES SPADA
2.075/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir 8 (oito) salas de aula
na Usina do Saber da EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.076/17 - Requer informações, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens, sobre a
possibilidade de se construir pontilhão na Rodovia Raposo Tavares, no trevo da Vila Brasil.
2.077/17 - Requer informações sobre os alunos que se beneficiaram e se beneficiam com
transporte universitário e profissionalizante, discriminando nomes e endereços.
2.078/17 - Requer informações sobre a possibilidade de fornecer lanches e frutas às
crianças dos núcleos das escolinhas de futebol, quando houver jogos ou campeonatos.
2.079/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar acompanhamento
médico ou de enfermeiro no Centro Pop, pelo menos uma vez na semana, para acompanhar o
estado de saúde dos munícipes que ali residem.
1

CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.080/17 - Requer informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe H1N1, bem
como o motivo da baixa adesão pelos munícipes.
2.081/17 - Requer informações a respeito das medidas que serão adotadas em relação à
destruição provocada pelo rompimento da barragem do lago próximo ao Hospital da Unimed.
2.082/17 - Requer informações sobre a quantidade e a qualidade dos alimentos
destinados aos animais do Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto Silva, diariamente.
CÍCERO DE AQUINO
2.083/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando o
desassoreamento em ambos os lagos do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.084/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
exigência para que as loteadoras entreguem os loteamentos, que estão em andamento no
Município, com lâmpadas de LED, a partir da presente data.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.085/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 166/2017, que requer
informações a respeito das condições dos fios e cabos rompidos ou caídos, baixos e
emaranhados de energia, telefonia, a cabo e outros, dos postes do Município.
CÍCERO DE AQUINO
2.086/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos a fim de se
instalar lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.087/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil ao lado
da quadra poliesportiva do Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.088/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar cadeiras de roda
e de banho aos alunos com deficiência física, para as creches e escolas municipais e
estaduais.
2.089/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar programa de
prevenção e conscientização do vírus HIV na terceira idade.
2.090/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um reservatório de
água no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
2.091/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer cursos de
capacitação de primeiros socorros para professores e funcionários das escolas e creches do
Município.
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CÍCERO DE AQUINO
2.092/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir o telhado da EMEF
"Prof. Francisco Dias Negrão", na Rua Lourenço Jorge nº 641 - Vila São Luiz.
2.093/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre a
possibilidade de se prestar assistência às pessoas que estão morando no campo de malha da
Praça Nelson de Camargo Nascimento, entre as Ruas Domingos Fernandes Grillo, José Maia
de Oliveira e Marcelo Caldara - Parque Minas Gerais.
RAQUEL BORGES SPADA
2.094/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre o Fundo
Social de Solidariedade e a AMO-SIM - Associação Mirim de Ourinhos - Serviços de Integração
de Meninas.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.095/17 - Requer informações sobre as ações, planos e metas para melhoria da
sustentabilidade no município de Ourinhos para o ano de 2017.
2.096/17 - Requer informações a respeito da inclusão social, informando o total de
funcionários, em percentual, com deficiências empregadas no governo do Município.
2.097/17 - Requer informações sobre quais Secretarias Municipais possuem ouvidoria
própria em nosso Município.
2.098/17 - Requer informações sobre as ações da Administração Municipal para incentivar
o uso de energia renovável no Município.
2.099/17 - Requer informações a respeito da porcentagem de perda de água potável no
Município.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.100/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Comunicação, sobre a
possibilidade de se divulgar no site da Prefeitura Municipal, da SAE ou nos jornais o programa
"Filho que Ama Leva o Pai ao AME".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.101/17 - Requer informações sobre qual o percentual de esgoto que não recebe
nenhum tipo de tratamento, no Município.
2.102/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar fontes de energia
renováveis em prédios públicos municipais.
2.103/17 - Requer informações sobre as ações para desenvolver e implantar programas
para prevenir e superar as condições de pobreza no Município.
2.104/17 - Requer informações sobre o número de famílias que recebem recursos dos
programas de transferência de rendas existentes na cidade, em relação ao total de
solicitações.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.105/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar chamada pública,
junto à população ourinhense, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, com reuniões,
pesquisas estatísticas, enquetes e questionários na imprensa e na internet em geral, com o
objetivo da população participar nas escolhas das prioridades executivas da Administração
Municipal, tendo em vista a atual crise financeira.
2.106/17 - Requer informações sobre as providências tomadas com relação à
disponibilização e à divulgação de número de telefone e endereço de e-mail para denúncias de
focos da Dengue, conforme a Lei n° 5.935, de 21 de maio de 2013.
2.107/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando ao
desenvolvimento de projetos de incentivo para instalação de jardins verticais e telhados verdes
em Ourinhos.
2.108/17 - Requer informações, junto ao PROCON de Ourinhos, sobre o índice total de
resolutividade e reclamações de serviços de telefonia, de janeiro de 2017 até a presente data.
APARECIDO LUIZ
2.109/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 190/2017, que solicita operação
"tapa-buracos" no Parque Pacheco Chaves.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.110/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver projeto para a
urbanização das margens do Córrego do Jacuzinho, instalando pista de caminhada e academia
da saúde.
2.111/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando sanar
os constantes alagamentos que ocorrem nos cruzamentos da Avenida Domingos Camerlingo
Caló.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.112/17 - Requer informações a respeito do número de crianças internadas, de 0 a 14
anos, por causas relacionadas a possíveis agressões.
2.113/17 - Requer informações a respeito do número de adolescentes envolvidos em atos
infracionais neste ano, em nosso Município, até a presente data.
2.114/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar ações para valorizar e
priorizar o micro e pequeno empresário do Município, em suas relações público-privadas,
inclusive em suas compras e contratações realizadas pelo Poder Público, de forma a gerar
emprego e renda para nossa cidade.
2.115/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover uma gestão pública
participativa, de forma a envolver a comunidade, acompanhada de gestores públicos, de forma
a conhecer os verdadeiros anseios dos munícipes junto à Administração Pública.
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CÍCERO DE AQUINO
2.116/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
instalação de lâmpadas de LED ao redor do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, bem
como no entorno de seu lago e na extensão de sua pista de caminhada.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.117/17 - Requer informações a respeito do programa do Governo Estadual chamado
Casa Paulista, no Município.
SALIM MATTAR
2.118/17 - Requer informações, junto à SAE, sobre os constantes vazamentos de esgoto
da rede de coleta na Rua Abrahão da Silva Cabral, defronte ao nº 1.100 - Jardim Brilhante.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.119/17 - Requer informações a respeito de quais são os programas de transferência de
rendas existentes no Município, tanto do Governo Federal como dos Governos Estadual e
Municipal.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.120/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se atualizar, no site da Secretaria
Municipal de Educação, as datas, horários e locais das reuniões do Conselho Municipal de
Educação - CME -, Conselho de Alimentação Escolar - CAE - e Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.
2.121/17 - Requer informações a respeito do benefício de Gratificações de Atividade
Especiais - GAE, da Prefeitura Municipal de Ourinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
2.122/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária no
Jardim Anchieta.
2.123/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária na
Vila São Luiz.
SALIM MATTAR
2.124/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal da Saúde, sobre a
possibilidade de se aumentar o número de assentos para acomodar os pacientes que
aguardam atendimento médico na USF "Vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues" - Jardim
Guaporé.
RAQUEL BORGES SPADA
2.125/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se programar o desentupimento
das bocas dos tubos de concreto, bem como executar bacias de contenção de água na Estrada
de Guaraiúva - Jardim Santos Dumont.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.126/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar o Projeto
“Movimento Rua do Circo”, no município de Ourinhos.
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2.127/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se divulgar em jornais e no site
da Prefeitura Municipal as categorias de empresas que podem ser abertas nos bairros da
cidade, conforme o Plano Diretor.
APARECIDO LUIZ
2.128/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar o patrulhamento
ostensivo da Polícia Militar no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.

INDICAÇÕES:
ÉDER JÚLIO MOTA
900/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Euclides da
Cunha.
901/17 - Solicita a instalação ou substituição, onde houver necessidade, de placas de
sinalização em toda a extensão da Rua Euclides da Cunha.
CÍCERO DE AQUINO
902/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Marechal Deodoro.
903/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Adolpho Alonso Ferreira - Parque Minas Gerais.
904/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Domingos Fernandes Grillo - Parque Minas Gerais.
905/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Marcelo Caldara - Parque Minas Gerais.
906/17 - Solicita revitalização em área verde situada entre as Ruas Osório Alves da Silva,
Sebastião Domingos Arantes e a Avenida Henrique Migliari - Parque Minas Gerais -, com a
realização de roçada, instalação de bancos e mesas de cimento.
907/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Osório Alves da Silva - Parque Minas Gerais.
908/17 - Solicita a retirada de carro abandonado em área verde localizada no final da Rua
Antônio Pires de Campos - Jardim dos Bandeirantes.
909/17 - Solicita reforço policial no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves, no período compreendido entre os dias 02 e 11 de junho
de 2017.
ABEL DINIZ FIEL
910/17 - Solicita a instalação de iluminação pública em praça da Rua Ruth Diniz Barbosa,
defronte ao nº 69 - Conjunto Habitacional Ourinhos I.
RAQUEL BORGES SPADA
911/17 - Solicita a implantação de banheiro adaptado para pessoas com necessidade
especiais na EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello".
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912/17 - Solicita a substituição de toda a parte elétrica do NEI "Carlos Ferreira Felipe",
pois em 90% das salas as lâmpadas não funcionam.
913/17 - Solicita a construção de mureta no NEI "Carlos Ferreira Felipe", pois quando
chove a enxurrada entra dentro da escola.
914/17 - Solicita a pintura do NEI "Carlos Ferreira Felipe".
915/17 - Solicita a troca do telhado do NEI "Carlos Ferreira Felipe".
916/17 - Solicita a implantação de cursos de corte e costura, cabeleireira, manicure e
depilação no Centro Social Urbano - CSU.
917/17 - Solicita a implantação de curso de corte e costura em parceria com o SESI.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
918/17 - Solicita recapeamento asfáltico, operação “tapa-buracos” ou reperfilamento em
toda a extensão da Rua Francisco Israel de Faria.
919/17 - Solicita recapeamento asfáltico, operação “tapa-buracos” ou reperfilamento em
toda a extensão da Rua João Rafael Filho.
RAQUEL BORGES SPADA
920/17 - Solicita a instalação de uma caixa de som na sala de bailado do Centro Cultural
Tom Jobim.
CÍCERO DE AQUINO
921/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Marechal
Cândido Mariano da Silva Rondon “Marechal Rondon”, entre os nºs 362 e 584, próximo à
Paróquia São José, pois está sem condições de trafegar.
922/17 - Solicita troca de lâmpadas no pátio da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
923/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Jornalista Francisco
de Almeida.
924/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua João Hernandes - Parque Minas Gerais.
925/17 - Solicita poda de árvore na Rua Moacir Cassiolato, defronte ao nº 201.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
926/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Victório Caus Netto.
927/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Diego de Oliveira Rapa.
RAQUEL BORGES SPADA
928/17 - Solicita a construção de Núcleo 1 na Usina do Saber da EMEF "Profa. Adelaide
Pedroso Racanello".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
929/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Roque de Carvalho.
7

930/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
João Zaki Abucham.
931/17 - Solicita reperfilamento em toda a extensão da Rua Fábio Francisco Bordim de
Camargo.
932/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Miguel de Moraes.
ÉDER JÚLIO MOTA
933/17 - Solicita a instalação de ecoponto de resíduos eletrônicos (lixo eletrônico).
CÍCERO DE AQUINO
934/17 - Solicita limpeza semanal na Rua Pedro Fernandes Sândano, nas imediações do
lago do Parque Olavo Ferreira de Sá, uma vez que a sujeira acumulada naquela via acaba
sendo depositada no lago através de bueiro, vindo, assim, a contribuir com o seu
assoreamento.
935/17 - Solicita a retirada de galhada na Rua João Rafael nº 521 – Jardim Industrial.
936/17 - Solicita a retirada de entulho em toda a extensão da Rua João Rodrigues Residencial Oswaldo Brizola.
937/17 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Henrique Oliva Santade, defronte ao nº 132
– Conjunto Habitacional Caiuá.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
938/17 - Solicita limpeza e desentupimento de boca de lobo na Rua João Carlos Vieira,
defronte ao nº 281 - Jardim Santos Dumont.
939/17 - Solicita providências na iluminação da Praça do Jardim América, localizada na
Rua Sebastião Miranda, que está acesa, aproximadamente, há 4 meses.
940/17 - Solicita a instalação de poste de iluminação pública na Praça do Jardim América,
localizada na Rua Sebastião Miranda.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
941/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Luiz Mori, próximo à ponte do 24T Jardim Ouro Verde.
942/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua 15 de Novembro, entre a Rua 7 de
Setembro e a Avenida Hassib Mofarrej.
943/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Brasil, entre as Ruas Olympio Coelho
Tupiná e José Bonifácio.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / EDVALDO LÚCIO ABEL
944/17 - Solicita operação “tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Dario Alonso - Parque Minas Gerais.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
945/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Brasílica Machado Bahia - Vila Musa.
946/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua João Maria Camargo - Vila Musa.
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947/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho Vila Musa.
948/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Leontino Ferreira de Campos - Vila
Musa.
949/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Antônio Ruiz - Vila Santa Maria.
950/17 - Solicita a instalação de academia da saúde no Lar Santa Teresa Jornet.
RAQUEL BORGES SPADA
951/17 - Solicita roçada na Rua Joaquim Ferraz de Araujo, ao lado do nº 35 - Residencial
Vandelena Moraes Freire.
ÉDER JÚLIO MOTA
952/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, a realização de pintura de sinalização de solo nos Jardins Industrial e Manhatan.
953/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED nos bairros: Vila São Luiz,
Jardim Industrial, Jardim do Sol I, Jardim do Sol II e Jardim Manhatan.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
954/17 - Solicita a construção de boca de lobo em todas as ruas do Jardim Colúmbia.
955/17 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador
Adelino Breve com a Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia.
956/17 - Solicita a retirada de árvores no espaço onde será erguida a Igreja Santa
Edwiges, no Residencial Recanto dos Pássaros III.
957/17 - Solicita a instalação de poste de iluminação pública na praça da Capela São
Judas Tadeu, na Rua Carlos Augusto Amaral nº 185 - Jardim São Judas Tadeu.
APARECIDO LUIZ
958/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Eduardo Peres.
CÍCERO DE AQUINO
959/17 - Solicita a realização de estudos visando à instalação de academia da saúde, ao
ar livre, na Praça Nelson de Camargo Nascimento, localizada na confluência das Ruas
Domingos Fernandes Grillo, José Maia de Oliveira - Vicentino - e Marcelo Caldara - Parque
Minas Gerais.
960/17 - Solicita a revitalização da área verde localizada na confluência das Ruas
Domingos Fernandes Grillo, José Maia de Oliveira - Vicentino - e Marcelo Caldara - Parque
Minas Gerais.
EDVALDO LÚCIO ABEL
961/17 - Solicita pavimentação asfáltica na Rua Alpino Buratti, próximo ao nº 138.
CÍCERO DE AQUINO
962/17 - Solicita roçada em campo de futebol localizado na Rua Capitão Pedro Moreira
Coppietrs nº 299 - Jardim Industrial.
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
963/17 - Solicita a instalação de poste de iluminação pública e poda de árvore na rotatória
do Jardim Eldorado, na divisa com o Jardim Europa.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
964/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Alberto Mori, defronte ao nº 30 - Parque
Minas Gerais.
965/17 - Solicita recapeamento asfáltico no cruzamento da Rua Alberto Mori com a Rua
José Vendramini - Parque Minas Gerais.
966/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Vereador Geraldo Bernardini, defronte
ao nº 574 (saída para a Rodovia Raposo Tavares) - Parque Minas Gerais.
967/17 - Solicita o desentupimento de boca de lobo no cruzamento da Rua Vereador
Geraldo

Bernardini

com

a

Rua

José

Vendramini,

pois

ocorrem

constantes

alagamentos/enchentes nos períodos chuvosos.
968/17 - Solicita o desentupimento de boca de lobo no cruzamento da Rua Vereador
Geraldo Bernardini com a Rua Alberto Mori, pois ocorrem constantes alagamentos/enchentes
nos períodos chuvosos.
969/17 - Solicita roçada e limpeza na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, próximo ao
Clube dos Ferroviários (antiga ALL) - Vila Sá.
RAQUEL BORGES SPADA
970/17 - Solicita a instalação de playground ecológico no Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB).
ÉDER JÚLIO MOTA
971/17 - Solicita limpeza de boca de lobo no Jardim Santos Dumont.
972/17 - Solicita pintura de sinalização de solo nas ruas do Jardim Santos Dumont que
estão recebendo ou já receberam recapeamento asfáltico, operação “tapa-buracos” ou
reperfilamento.
973/17 - Solicita a substituição das placas de sinalização velhas por novas no Jardim
Santos Dumont.
974/17 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão do Jardim Santos Dumont.
975/17 - Solicita pintura de guias, rotatórias e postes em toda a extensão do Jardim
Santos Dumont.
976/17 - Solicita recapeamento asfáltico, operação “tapa-buracos” ou reperfilamento em
todas as ruas do Jardim Santos Dumont.
977/17 - Solicita, junto à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE -, a
realização de reparo asfáltico na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, atrás do Tênis Clube, no local
onde foi efetuado serviço pela Autarquia.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
978/17 - Solicita roçada e limpeza, com urgência, na área verde situada na Viela Antônio
Cruz, próximo ao nº 275 - Jardim Carolina.
979/17 - Solicita retirada de lixo e entulho no terreno situado na Avenida Nilo Signorini,
próximo ao pontilhão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
980/17 - Solicita implantação de ponto de ônibus para os alunos da APAE no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
981/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Nestor Soares –
Nova Ourinhos.
982/17 - Solicita reforma na confluência das Ruas Brasílica Machado Bahia e Fernando
Sanches.
983/17 - Solicita roçada em canteiro da Rodovia Mello Peixoto (SP 278).
984/17 - Solicita a instalação de academia da saúde no Jardim Matilde.
EDVALDO LÚCIO ABEL
985/17 - Solicita, com urgência, reparo no meio-fio do ponto de ônibus da APAE, situado
na esquina da Rua Aracy Jorge Neder com a Rua João Rodrigues, no Residencial Oswaldo
Brizola, a fim de melhorar a acessibilidade das crianças especiais nas entradas dos ônibus da
APAE.
986/17 - Solicita a manutenção ou troca de lâmpadas de iluminação pública em toda a
extensão da Rua Dario Alonso - Parque Minas Gerais.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
987/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas Chile e
13 de Maio.
988/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Chile, entre as Ruas Narciso Migliari e
Gaspar Ricardo.
989/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua 13 de Maio, entre as Ruas Narciso
Migliari e Dr. Antônio Prado.
990/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Brasil, entre a Avenida Domingos Perino
e a Rua Gaspar Ricardo.
APARECIDO LUIZ
991/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cardoso Ribeiro.
992/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos do Loteamento
Águas do Eloy.
993/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos do Parque Minas
Gerais.
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994/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Vila Perino.
995/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos do Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
996/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Vila São
José.
997/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Vila São
Francisco.
998/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos do Jardim
Matilde.
999/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Vila Musa.
1.000/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão do Loteamento Águas do
Eloy.
1.001/17 - Solicita a manutenção em toda a extensão da Pista de Caminhada e Lazer
Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB), em razão dos
danos causados pelas recentes chuvas.

MOÇÕES:
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
87/17 - De congratulações ao Pet Shop "Cãopania", pelos 6 anos de existência no
Município.
ÉDER JÚLIO MOTA
88/17 - De congratulações ao AME – Ambulatório Médico de Especialidades – e à sua
equipe de funcionários, por completar 4 anos de funcionamento no dia 8 de junho e pelo
excelente atendimento e trabalho, proporcionando maior rapidez aos diagnósticos e aos
tratamentos dos pacientes do Município e região.
SALIM MATTAR / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
89/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Olavo Nunes de Camargo.
RAQUEL BORGES SPADA
90/17 - De congratulações aos policiais Sargento Everton de Camargo Lopes, Cabo Ivo
Balielo, Cabo Nelson de Souza, Cabo Wendel Lino Soares, Cabo Adriano José de Souza, Cabo
Anacleuto Gomes Albuquerque e Soldado Marco Antônio Corrêa Lopes, pela bravura e
empenho no serviço prestado à população.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
91/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Francisca Adorno.
EDVALDO LÚCIO ABEL / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
92/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Francisco Gonçalves "Méia".
ÉDER JÚLIO MOTA
93/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Nilda Moreno Pedrotti.
12

CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
94/17 - De congratulações ao Jornal Novo Negocião, por completar 27 anos de existência
no Município.
ÉDER JÚLIO MOTA
95/17 - De congratulações ao Pr. Humberto Lopes Miranda, pela aposentadoria
conquistada, como Agente de Segurança Penitenciária, após 35 anos de serviços prestados à
SAP - Secretaria de Administração Penitenciária - Centro de Ressocialização de Ourinhos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
96/17 - De congratulações pelo lançamento do livro Overdose de Amor (poesias/crônicas
e contos), coletânea organizada por Ana Angélica Ferrazi e autores participantes de Ourinhos e
região.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
97/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Mauro Capasso “Los Maurão”.
SALIM MATTAR
98/17 - De pesar pelo falecimento de Jefferson Nogueira Hernandes.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
37/17 - Altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.
38/17 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 782.000,00
(Setecentos e oitenta e dois mil reais) e dá outras providências.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
39/17 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Mauro Vida Leal).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
RAQUEL BORGES SPADA / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2/17 - Concede o título de "Cidadã Ourinhense" à Tenente Coronel PM Cenise Araújo
Calasans.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
EDVALDO LÚCIO ABEL
3/17 - Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de Defesa e Atenção aos Animais no
município de Ourinhos.
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ABEL DINIZ FIEL
4/17 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a fiscalizar, desenvolver
levantamentos de empresas inadimplentes e apurar eventuais débitos referentes a impostos e
tributos em geral no Município.
Secretaria da Câmara Municipal, em 31 de maio de 2017.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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