PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 26ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
1.949/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.721/2017, que solicita construção de
uma ponte de estrutura metálica, com fechamento lateral para maior segurança, no Córrego Água
das Furnas - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.950/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
alteração do sentido do trânsito para mão única de direção na Rua Benedita Fernandes Cury, no
trecho entre a Rua do Expedicionário e a Rua José Justino de Carvalho.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.951/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.344/2017, que solicita implantação,
em caráter de urgência, de lombofaixa defronte ao NEI "Dulcinéia Aparecida Silvestrini Martins",
na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino nº 115 - Jardim Flamboyant.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.952/18 - Requer informações a respeito de quando será realizada a consulta de
oftalmologia da Sra. Maria Alice de Oliveira, de 70 anos, que está esperando há mais de 10 meses
para ver a situação da catarata em seus olhos.
1.953/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 195/2018, que requer informações
a respeito da situação financeira atual do Município.
1.954/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 354/2018, que requer informações
a respeito da possibilidade de se instalar semáforo entre a Rua Almirante Barroso e a Avenida
José Bonifácio.
1.955/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 353/2018, que requer informações
a respeito da possibilidade de se instalar semáforo entre a Rua Cardoso Ribeiro e a Avenida Dr.
Altino Arantes.
1.956/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar semáforo ou realizar
melhorias no trânsito entre a Rua Paraná e a Avenida Gastão Vidigal.
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1.957/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 505/2018, que requer o envio de
uma lista contendo o nome e a numeração dos 250 quarteirões recapeados e/ou reperfilados e
dos 615 quarteirões onde foram realizadas operações “tapa-buracos”.
1.958/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 357/2018, que requer informações
a respeito de onde foram utilizados os valores arrecadados com multas de trânsito dos radares
fixos, no total de mais 2 milhões de reais em 2017, no Município.
1.959/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 535/2018, que requer informações
a respeito de para onde foi destinado o apoio financeiro aos municípios, no valor de R$
878.796,02, enviado pelo Governo Federal para Ourinhos no final de 2017.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.960/18 - Requer informações sobre emendas parlamentares recebidas pelo Município, nos
últimos dois anos até a presente data.
1.961/18 - Requer informações sobre a fiscalização de terrenos baldios, com relação ao
prazo dado aos proprietários para realizarem limpeza e construção de calçadas e muretas de
proteção.
1.962/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de vagas de
estacionamento ao redor e nas proximidades do Mercado Municipal.
CÍCERO DE AQUINO
1.963/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 116/2018, que solicita reparos em
asfalto rente ao meio-fio da Rua do Expedicionário, defronte ao Fórum.
1.964/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ourinhos CCMRO.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.965/18 - Requer informações sobre os pagamentos realizados, no total de R$ 1.374.962,04,
para a Cooperativa Brasileira de Trabalho dos Profissionais das Artes e, também, o envio de cópia
de toda a documentação do Processo Administrativo nº 239/2018.
1.966/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 628/2018, que requer informações
a respeito do aeroporto no Município.
1.967/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 668/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir passeio público na Rua Onofre Alves Moreira, paralela à
Rodovia Melo Peixoto.
1.968/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 672/2018, que requer cópia dos
processos contra a população no Cartório e Fórum, por atrasos de impostos municipais, de janeiro
de 2017 até a presente data.
1.969/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 673/2018, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, a respeito de ações e projetos para diminuir os
assaltos que estão ocorrendo no comércio, residências, automóveis e motos.
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1.970/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 688/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura no Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini.
1.971/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 689/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura do Jardim Paris.
CÍCERO DE AQUINO
1.972/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar patrulhamento pela
Guarda Municipal na Praça Manoel Lopes, com o intuito de coibir a prática indevida de futebol na
área de preservação do gramado.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.973/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde no
pátio da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta".
1.974/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.684/2017, que solicita a instalação de
balanção de concreto na Rua Joaquim Floriano da Silva, esquina com a Rua João Ferreira, a fim
de eliminar problemas com poças de água, principalmente em dias com chuvas torrenciais,
causando grande transtorno aos moradores.
1.975/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias e consertos nas
calhas da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta".
1.976/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar calçamento e instalação
de bancos no pátio interno da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta".
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.977/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.362/2018, que solicita melhorias na
sinalização de trânsito na Avenida Presidente Goulart, na passagem em nível e nos cruzamentos
com as Avenidas Santino Brianezi e Sidney Marcondi - Jardim Santos Dumont.
CÍCERO DE AQUINO
1.978/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos que viabilizem
transformar em cidade mirim uma parte do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto
da FAPI), visando um melhor aproveitamento do local.

INDICAÇÕES:
ÉDER JÚLIO MOTA
1.782/18 - Solicita reparos no telhado da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC).
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.783/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Cardoso
Ribeiro, no cruzamento com a Rodovia Raposo Tavares, próximo à empresa Petrocar.
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ÉDER JÚLIO MOTA
1.784/18 - Solicita reparos no telhado da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão" - Vila São Luiz.
1.785/18 - Solicita reparos nos telhados da EMEI "Pacheco Chaves" e da EMEF "Prof. Jorge
Herkrath" - Parque Pacheco Chaves.
1.786/18 - Solicita reparos no telhado da EMEI "Érico Veríssimo" – Vila Boa Esperança.
1.787/18 - Solicita pavimentação na pista de caminhada do Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.788/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Francisco Masiero.
1.789/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Vicente Ernesto de Lucca.
1.790/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Feirante Benedito Del Col.
1.791/18 - Solicita melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Rua Vereador
Adelino Breve.
1.792/18 - Solicita melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Rua Jairo
Adalberto Bertaia.
1.793/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua André
Gasparoto.
1.794/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua Antônio
Soares da Silva.
1.795/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Duque de
Caxias.
1.796/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
1.797/18 - Solicita melhorias na iluminação pública na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito",
defronte ao nº 280.
1.798/18 - Solicita pintura e revitalização em todo o estacionamento, no passeio público
(calçada) e na parte externa do Mercado Municipal.
1.799/18 - Solicita melhorias na sinalização de trânsito do cruzamento da Rua Cardoso
Ribeiro com a Avenida Dr. Altino Arantes.
1.800/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Rua Lázaro
Amaro Moreira, defronte à área verde, próximo ao Rio Pardo.
1.801/18 - Solicita pintura de sinalização de solo no entorno da Praça Bertulino Custódio.
1.802/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini.
1.803/18 - Solicita a poda de árvores em toda a extensão da Rua José Benedito Frederico.
CÍCERO DE AQUINO
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1.804/18 - Solicita corte de árvore, com cupim, na Rua Rafael Cassetari, ao lado do nº 375 Jardim América.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.805/18 - Solicita a instalação de duas lombofaixas na Rua Lauro Zimmermann Filho, em
frente ao nº 32, próximo ao Condomínio Moradas e à escola - Jardim Itamaraty.
APARECIDO LUIZ
1.806/18 - Solicita a instalação de bebedouro na pista de caminhada que dá acesso aos
Jardins Santa Fé e Santos Dumont.
1.807/18 - Solicita a instalação de bebedouros na Praça Mário Santos Soares - MARICO.
1.808/18 - Solicita pintura em todo o prédio da EMEI "Pacheco Chaves" e EMEF "Prof. Jorge
Herkrath".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.809/18 - Solicita a instalação de placas denominativas de ruas em todos os cruzamentos da
Vila Moraes.
1.810/18 - Solicita pintura e revitalização de todas as praças existentes no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.811/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Jornalista Heron
Domingues, próximo ao nº 647, defronte à UBS "Dona Pepa" - Vila Brasil.
1.812/18 - Solicita a implantação de redutores de velocidade (lombadas) em quatro pontos ao
longo da Rua Irineu Pereira da Silva - Jardim das Paineiras.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.813/18 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Emílio Roli Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.814/18 - Solicita roçada e limpeza na USF "Dr. Cláudio Dias da Motta" - Jardim São Jorge.
1.815/18 - Solicita, com urgência, o conserto da calha da cobertura da quadra poliesportiva
da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil.
1.816/18 - Solicita a instalação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas José do
Patrocínio e Prof. Cândido Barbosa Filho - Parque Minas Gerais.
1.817/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio Nicomedes
Peixe - Parque Minas Gerais.
1.818/18 - Solicita a colocação de fresa asfáltica na Rua 01, continuação da Rua Rubem
Ribeiro de Moraes - Conjunto Habitacional Ourinhos I.
1.819/18 - Solicita a erradicação de árvore na Avenida Henrique Migliari, defronte ao nº 525 Vila Boa Esperança.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.820/18 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Reinaldo Marcante
e Gaspar Ricardo - Vila Marcante.

MOÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
156/18 - De congratulações ao Sr. Marcos Leandro Azevedo, pela comemoração do Dia dos
Pais.
CÍCERO DE AQUINO
157/18 - De pesar pelo falecimento de Viviane da Silva.
ABEL DINIZ FIEL
158/18 - De congratulações à EE "Horácio Soares", pelo transcurso de 70 anos de fundação,
oferecendo educação de qualidade no Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
159/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Marcos Augusto Obata.
ÉDER JÚLIO MOTA
160/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Augusto Bressanin.
EDVALDO LÚCIO ABEL
161/18 - De congratulações e aplausos à Comercial Camargo, pelos 15 anos de serviços
prestados como parte do parque empresarial do Município.
162/18 - De congratulações e aplausos à Noiva Linda, pelos 28 anos de serviços prestados
como parte do parque empresarial do Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
163/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Mercedes Silva Zanatta.
SALIM MATTAR
164/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Therezinha Queiroz.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
165/18 - De congratulações à Escola de Futebol Nova Geração, pela conquista da 1ª Taça
Sul-Americana de Futebol de Base, na categoria 2005.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
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166/18 - De congratulações à Cachaçaria Água Doce, pelos 25 anos de relevantes serviços
dedicados ao nosso Município.

PROJETOS DE LEI :
ABEL DINIZ FIEL
54/18 - Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da SAE - Superintendência de Água e
Esgoto -, a receber doações de seus usuários à Comunidade Terapêutica Missão Vida e dá outras
providências.
APARECIDO LUIZ
55/18 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça José Minucci - "Bicuia
Taxista").
56/18 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Elza Maria de Barros Souza).
Secretaria da Câmara Municipal, em 08 de agosto de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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