PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 20ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
1.620/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a
construção de uma rampa de acessibilidade no trevo do cruzamento das Ruas do Expedicionário e
Silva Jardim.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.621/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer lanches e frutas às
crianças dos núcleos das escolinhas de futebol, quando houver jogos ou campeonatos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.622/18 - Requer informações a respeito da tiragem da gráfica dos convites de shows,
camarotes e pulseiras para a FAPI 2018 e cópias das notas fiscais dos pagamentos realizados
para a gráfica.
1.623/18 - Requer informações a respeito de quantos convites foram vendidos para os shows
e camarotes da FAPI 2018.
1.624/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 586/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda extensão da Avenida Vitalina Marcusso, que dá
acesso à FATEC e ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues".
1.625/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 587/2018, que solicita a construção de
passeio público na Avenida Vitalina Marcusso, que dá acesso à FATEC e ao AME "Dr. Paulo
Cesar Saldanha Rodrigues".
1.626/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 608/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na praça da Vila Musa.
1.627/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 352/2018, que requer informações
a respeito da possibilidade de instalação de semáforo entre a Rua Alpino Buratti e a Avenida
Domingos Camerlingo Caló.
1.628/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 961/2017, que solicita pavimentação
asfáltica na Rua Alpino Buratti, próximo ao nº 138.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
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1.629/18 - Requer informações sobre o andamento e término das obras iniciadas, paralisadas
e inconclusas da pista de caminhada do Jardim São Silvestre, na praça localizada entre a Avenida
Presidente Dr. Getúlio Vargas e a Rua Ricardo Otero.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.630/18 - Requer informações a respeito de quantos e quais projetos foram beneficiados
pela redução do valor da taxa de aprovação - item 2.11 do anexo 1 do Decreto nº 6.955/2018,
alterado pelo Decreto nº 6.967, de 9 de fevereiro de 2018, conforme publicado no Diário Oficial de
16 de fevereiro de 2018.
1.631/18 - Requer cópia do alvará de construção do shopping center situado no terreno de
propriedade de Jorge Abdul Ahad, na Rua Cardoso Ribeiro.
1.632/18 - Requer cópia integral do processo de desmembramento do terreno de propriedade
de Jorge Abdul Ahad e Geraldo Maurício Araújo, onde está sendo construído o shopping center,
situado próximo à Rua Cardoso Ribeiro.
1.633/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.990/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se elaborar estudos para a criação de um depósito para
doações de móveis usados e sobras de materiais de construção para pessoas carentes e
entidades, chamado de “Depósito Solidário”.
CÍCERO DE AQUINO
1.634/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 981/2018, que solicita limpeza de
galeria sob a linha férrea, localizada na confluência das Ruas Venceslau Braz e Machado
Florence.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.635/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uniformes e crachás
para todos os funcionários da Prefeitura Municipal e da SAE.
1.636/18 - Requer informações sobre todas as obras públicas concluídas neste ano e aquelas
em andamento, no Município, bem como seus prazos de entrega.
1.637/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de unidades de
saúde no Município.
1.638/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar processo seletivo para
novas contratações de funcionários para trabalhar na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
1.639/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de vagas nas
creches.
1.640/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de leitos na
Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos.
APARECIDO LUIZ
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1.641/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando implantar
vagas para estacionamento em 45 graus na Praça Gercon Teixeira Barbosa, ao lado da Capela
Nossa Senhora de Fátima – Jardim Matilde.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.642/18 - Requer informação sobre a possibilidade de se realizar estudos para instalar placa
regulamentadora proibindo conversão à esquerda na Rua Raul Pinto da Fonseca, no cruzamento
com a Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.643/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a respeito
dos núcleos de escolinhas de futebol, discriminando horários, dias de aula e nome dos
profissionais responsáveis.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.644/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se reavaliar as taxas de fiscalização
aplicadas atualmente.
1.645/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ilustrar, no próprio carnê de
cobrança, as especificações quanto à legislação que se aplica para valores e taxas de
fiscalização.
1.646/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar prestação de contas
pertinentes aos valores recolhidos com a cobrança de taxas pela Municipalidade.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.647/18 - Requer informações sobre a prestação de contas da 52ª FAPI - Feira Agropecuária
e Industrial, conforme especifica.
1.648/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir carrinhos de bebê para o
NEI "Mário de Andrade".

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.555/18 - Solicita a erradicação de árvore, com urgência, na Rua José Felipe do Amaral,
próximo ao nº 1.370, pois está com cupim.
1.556/18 - Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" na Rua José de Bastiani "Expedicionário", defronte ao nº 582, pois o munícipe não está conseguindo adentrar em sua
garagem devido aos buracos nas sarjetas.
1.557/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Maranhão.
1.558/18 - Solicita a instalação de redutor de velocidade e lombofaixa na Rua Vitório
Christoni, defronte ao nº 1.500, a fim de proporcionar segurança aos alunos do SENAI.
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RAQUEL BORGES SPADA
1.559/18 - Solicita a contratação (terceirização) para prestar serviços de monitoria nos
Núcleos de Educação Infantil.
1.560/18 - Solicita a contratação (terceirização) para prestar serviços gerais para a Rede
Municipal de Ensino.
1.561/18 - Solicita a contratação (terceirização) para prestar serviços de pequenos reparos na
Rede Municipal de Ensino.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.562/18 - Solicita limpeza e reparo em boca de lobo e manutenção no asfalto da Rua
Francisco Sales Eulálio, ao lado do nº 196 - Vila Recreio.
ABEL DINIZ FIEL
1.563/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Pedroso - Parque Minas Gerais.
1.564/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Domingos Fernandes Grillo - Parque
Minas Gerais.
1.565/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Adolpho Alonso Ferreira - Parque Minas
Gerais.
1.566/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Maia de Oliveira - Vicentino Parque Minas Gerais.
1.567/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Sebastião Domingos Arantes - Parque
Minas Gerais.
1.568/18 - Solicita troca de lâmpada na Rua Sebastiana Corrêa do Amaral, em frente ao nº
130 - Vila Califórnia.
1.569/18 - Solicita poda de árvore na Rua Manoel Pessoa, em frente ao nº 285 - Jardim
Josefina.
1.570/18 - Solicita corte de árvore na Rua Victório Caus Netto, em frente ao nº 101 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.571/18 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Rui Barbosa - Vila Sá.
1.572/18 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Francisco Cristoni – Jardim Bela Vista.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.573/18 - Solicita a recuperação ou reforma do redutor de velocidade da Rua do
Expedicionário, defronte ao nº 1.550.
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1.574/18 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini,
próximo ao cruzamento com a Rua Brasil, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares
- Vila Perino.
1.575/18 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini,
próximo ao cruzamento com a Rua 13 de Maio, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo
Tavares - Vila Perino.
ABEL DINIZ FIEL / ÉDER JÚLIO MOTA
1.576/18 - Solicita, com urgência, a instalação de redutor de velocidade (lombada) na Rua
Pedro Alexandre, em frente ao nº 362 (Supermercados Avenida) - Jardim Vereda II.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.577/18 - Solicita plantio de árvore na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, em área defronte ao
nº 2.840.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.578/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Alameda Conceição de Souza Viana, em
frente ao nº 94 - Jardim das Paineiras.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.579/18 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas regulamentadoras no
cruzamento das Ruas José Corrêa Custódio e Prof. Francisco Dias Negrão - Vila Sândano.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.580/18 - Solicita a realização de toda a pavimentação asfáltica, com guias, sarjetas e
galerias de águas pluviais na pista de rolamento que começa no AME “Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues” até a rotatória no cruzamento com a Rua Paschoal Henrique, tornando-a pista dupla
em todo o trecho.
1.581/18 - Solicita a instalação de postes de iluminação pública com LED no anel viário que
liga o AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" ao Jardim Guaporé.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.582/18 - Solicita a erradicação de árvore comprometida, com risco de queda sobre
residência e fiação, na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, defronte ao nº 450.
RAQUEL BORGES SPADA
1.583/18 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua José Joaquim Ferreirinha, próximo ao nº
32 - Vila Nossa Senhora de Fátima.
1.584/18 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas do Expedicionário
e Antônio Carlos Mori.
1.585/18 - Solicita a erradicação de árvore comprometida por cupins na Rua Profa. Maria
José Ferreira, defronte ao nº 591 - Jardim Santa Fé.
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APARECIDO LUIZ
1.586/18 - Solicita operação “tapa-buracos” no trecho final da Rua Henrique Terçariol Conjunto Habitacional Ourinhos H.
1.587/18 - Solicita roçada e limpeza em área verde localizada na Rua Dirceu Bonato Conjunto Habitacional Ourinhos I.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.588/18 - Solicita manutenção ou melhorias na iluminação pública da Rua Arlindo Bellei,
próximo ao nº 312, onde faz meses que várias lâmpadas estão piscando e apagadas.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.589/18 - Solicita limpeza nos bueiros dos Jardins Brilhante, Esmeralda, Cristal, São Judas
Tadeu, das Paineiras, Santa Fé II e IV e Residencial Parque dos Diamantes.
APARECIDO LUIZ
1.590/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Rua Achilles
Zamboni - Parque Pacheco Chaves.
1.591/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Rua
Francisco Menezes - Parque Pacheco Chaves.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.592/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Cardoso Ribeiro, próximo
ao local onde está sendo construído o shopping.
1.593/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Euclides da Cunha,
próximo ao cruzamento com a Rua Benjamin Constant.
APARECIDO LUIZ
1.594/18 - Solicita melhorias ou substituição das placas denominativas de ruas do Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
RAQUEL BORGES SPADA
1.595/18 - Solicita reforma dos banheiros da UBS "Marcos Reginato" - Jardim Itamaraty.
1.596/18 - Solicita a implantação de trava de segurança no porta papel higiênico dos
banheiros das unidades básicas de saúde do Município, pois estão furtando os papéis.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / ÉDER JÚLIO MOTA
101/18 - De pesar pelo falecimento da Professora Erica Cristiane de Carvalho Veiga.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
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102/18 - De congratulações e aplausos à Polícia Militar de Ourinhos pela pronta ação na
prisão de traficantes que utilizavam um helicóptero no transporte de drogas, durante pouso de
emergência na cidade de Cambará/PR.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
103/18 - De congratulações à OAD - Ordem dos Agostinianos Descalços, pelos 70 anos de
presença no Brasil.
104/18 - De repúdio à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442
junto ao STF - Supremo Tribunal Federal.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
105/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Lofredo.

PROJETO DE LEI :
RAQUEL BORGES SPADA
34/18 - Institui o Projeto “Brinquedo Solidário” no Município de Ourinhos em parceria com o
Tiro de Guerra, com a finalidade de arrecadar brinquedos doados a serem distribuídos nas
entidades municipais que atuam em prol da infância.

EMENDA:
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / APARECIDO LUIZ
5/18 - EMENDA N°. 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei n°. 28/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a estrutura político-organizacional, funcionamento do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEF e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 13 de junho de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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