PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 31ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.171/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se modificar o sistema de
concessão de licença-prêmio aos professores da rede municipal de ensino que possuem mais
de um padrão.
APARECIDO LUIZ
2.172/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via
interligando as Ruas Vinícius Persiani e Vitório Christoni, visando melhorar o acesso à Vila
Margarida.
2.173/18 - Requer informações a respeito do critério adotado pela Coordenadoria de
Trânsito para a implantação de lombada ou lombofaixa nas ruas e avenidas do Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.174/18 - Requer nova dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito,
instaurada pelo Ato nº 02/2018.
RAQUEL BORGES SPADA
2.175/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se rever o artigo 22 do Decreto nº
2.501, de 13 de agosto de 1984, que obriga o munícipe a pagar a SAE e os custos das
despesas de reparo de vazamentos, quando há ocorrência de danificação dos ramais de
derivação, cuja manutenção de conservação compete à Autarquia, trazendo prejuízos
indevidos para a população.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.176/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 714/2017, que solicita a implantação
de lombada na Estrada Municipal Aristides do Nascimento Albano.
RAQUEL BORGES SPADA
2.177/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir capela ecumênica na
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.178/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.961/2017, que requer
informações sobre a possibilidade da aplicação imediata das providências previstas na Lei
Municipal nº 6.303, de 23 de agosto de 2016, que dispõe sobre o recolhimento de carcaças de
veículos automotores, abandonados em vias públicas.
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2.179/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.988/2017, que requer
informações sobre a quantidade de veículos licenciados em Ourinhos, especificando
automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões.
2.180/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.989/2017, que requer
informações sobre os valores repassados ao Município, referentes à arrecadação com o IPVA,
esclarecendo a destinação desses recursos.
2.181/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.375/2017, que reivindica
reparos na instalação elétrica do trecho urbano da SP 270 - Rodovia Raposo Tavares.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.182/18 - Requer informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico para o
último trimestre do ano 2018.
RAQUEL BORGES SPADA
2.183/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover palestras nas
escolas com profissionais sobre prevenção ao suicídio.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.184/18 - Requer informações a respeito do cronograma de instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão do Jardim São Carlos.
2.185/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.827/2018, que requer
informações a respeito dos estudos já realizados sobre a possibilidade de se construir uma
passagem de nível interligando as Ruas Vitório Christoni e Braz Christoni.
2.186/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.739/2018, que requer
informações sobre os estudos já realizados para modificar o local de entrada de veículos no
Centro de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio), para a Rua Prof. Francisco Dias Negrão.
2.187/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.805/2018, que requer
informações a respeito dos estudos realizados no Município com a finalidade da criação da
Guarda Municipal.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.188/18 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei Complementar Municipal nº
465, de 14 de dezembro de 2005, que fixa prazo para início de atendimento, pelas Agências
Bancárias, aos usuários dos serviços por elas disponibilizados e dá outras providências.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.189/18 - Requer informações sobre projetos e cronograma da construção do novo
prédio da Escola Municipal de Bailado.
2.190/18 - Requer informações sobre o cronograma da construção de posto de saúde no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.191/18 - Requer informações sobre a entrega de novas ambulâncias para a Secretaria
Municipal de Saúde.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.192/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto com o Aeroporto Jornalista
Benedito Pimentel, mês a mês, desde a municipalização.
2.193/18 - Requer informações a respeito do cronograma da compra e entrega de
carrinhos de bebê em todas as creches do Município.
RAQUEL BORGES SPADA
2.194/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se autorizar a realização de dois
dias de aulas preparatórias para o ENEM, anualmente, nesta Câmara Municipal, por meio do
Cursinho Solidário Professor Norival Vieira da Silva.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.195/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura,
com pavimentação asfáltica, guias e galerias de águas pluviais, na Avenida Amador Bueno, no
trecho que liga o Jardim dos Bandeirantes com o Jardim Quebec e a Vila Soares.
2.196/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura,
com pavimentação asfáltica, guias e galerias de águas pluviais, na Avenida Amador Bueno, no
trecho entre as Ruas Aleixo Garcia e Manoel Joaquim Benatto.
2.197/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via
interligando as Ruas Pedro Migliari "Tico" e Renato Mota, com pavimentação asfáltica, guias e
galerias de águas pluviais.
CÍCERO DE AQUINO
2.198/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo no
cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Hermínia Bonetti Sândano.
ABEL DINIZ FIEL
2.199/18 - Encaminha minuta de projeto de lei, que 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.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.200/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar exames oftalmológicos
e de audiometria nas crianças da educação infantil, bem como naquelas que ingressarão no
ano letivo de 2019.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.201/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.819/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se agilizar combate aos formigueiros nas praças e áreas
verdes do Município.
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INDICAÇÕES:
APARECIDO LUIZ
1.888/18 - Solicita a implantação de duas vagas de estacionamento defronte à Secretaria
Municipal de Saúde, sendo uma para cadeirantes e outra para idosos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.889/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em toda a extensão do Jardim
Matilde.
CÍCERO DE AQUINO
1.890/18 - Solicita a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
das Ruas Vicente Ernesto de Lucca, Antenor Bertanha, Noboru Endo, Luiz de Carvalho, José
Benedito Frederico, Pedro Toloto, Alcides Chierentin, José Cerqueira, Antônio Carlos Soares,
Miguel Durante Sobrinho, João Leonel Caetano, Antônio Bonifácio, Emília Brechesi Saladini e
Benedito Vida Leal, na Alameda Antônio Bellei e na Avenida Servidor Alício de Souza
Bitencourt.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.891/18 - Solicita limpeza e recolhimento de galhada nas margens de toda a extensão da
Rua Raphael Noschesi, que dá acesso à Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada
da CESP).
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.892/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em ponto de táxi na Rua São Paulo,
próximo à Praça Melo Peixoto.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.893/18 - Solicita revitalização da área verde no entorno do Córrego do Jacuzinho Jardim Matilde.
1.894/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Vicente do Amaral.
1.895/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua João Albano.
1.896/18 - Solicita melhorias no asfalto em toda a extensão da Rua do Corretor de
Seguros.
CÍCERO DE AQUINO
1.897/18 - Solicita poda de árvore, com urgência, na Rua Orlando Migliari, defronte ao nº
145 - Jardim Ouro Verde.
1.898/18 - Solicita a instalação de blocos de concreto na viela da Rua Vitório Christoni,
próximo ao nº 1.465, com a intenção de coibir o trânsito de motoqueiros à noite pelo local.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.899/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em trecho da Rua Raphael
Noschesi e a Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP).
1.900/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em trecho
da Rua Raphael Noschesi que dá acesso à Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal
(Estrada da CESP).
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.901/18 - Solicita, com urgência, limpeza e retirada de entulhos espalhados ao longo da
Avenida Vitalina Marcusso.
CÍCERO DE AQUINO
1.902/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" no
cruzamento da Rua José Justino de Carvalho com a Rua Marginal.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.903/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Pedro Migliari "Tico",
próximo ao nº 1.285.
1.904/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua José Justino de
Carvalho, próximo ao cruzamento com a Rua Aurora Gonçalves Custódio.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.905/18 - Solicita, com urgência, poda de árvore na Rua Adolfo Galileu, defronte ao nº
206 - Jardim Paulista.

MOÇÕES:
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
207/18 - De congratulações ao Laboratório de Próteses Cássio, pelo excelente
atendimento prestado à população ourinhense ao longo de 20 anos.
RAQUEL BORGES SPADA
208/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo Mariano Barbosa.
ÉDER JÚLIO MOTA
209/18 - De congratulações aos organizadores do desfile cívico de 7 de setembro.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
210/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Oswaldo Zullim.
ÉDER JÚLIO MOTA
211/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Hélio Camargo de Almeida.
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PROJETO DE LEI :
ABEL DINIZ FIEL
61/18 - Dispõe sobre a dispensa de pessoas obesas e que tenham incapacidade física de
passar pela catraca de ônibus do transporte coletivo urbano do Município.
Secretaria da Câmara Municipal, em 12 de setembro de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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