PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 1ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma geral, bem como
instalar bancos, na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia.
2/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um reservatório de água no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
3/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma sala na EMEF "Profa.
Nilse de Freitas".
4/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir reservatório de água na
região dos bairros: Jardim Industrial, Vila São Luiz, Jardim do Sol e adjacências.
5/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em
todas as ruas do Jardim São Carlos.
6/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir reservatório de água no
Jardim São Francisco.
7/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reativar o Horto Municipal (com
viveiros de mudas) e implantar um centro de educação ambiental.
8/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 931/2017, que solicita reperfilamento em
toda a extensão da Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo.
9/19 - Requer informações sobre a existência de cronograma para revitalização e
urbanização de área verde situada entre as Ruas Vereador Adelino Breve e José Oliveira da Silva.
10/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 436/2017, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Monteiro Lobato - Vila Perino.
11/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atendimento odontológico
na USF Jardim Josefina.
12/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 151/2018, que solicita recapeamento
asfáltico na Rua Alcides Chierentin - Jardim Anchieta.
13/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 157/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Saladini - Jardim Anchieta.
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14/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 66/2018, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Argemiro Batista
das Neves - Jardim Anchieta.
15/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 59/2018, que solicita reperfilamento ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria de Paula Leite Moraes - Jardim
Anchieta.
16/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.929/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - na
Vila Brasil.
17/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 152/2018, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Bartholomeu Diaz Martinês - Vila Christoni.
RAQUEL BORGES SPADA
18/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.756/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar cobertura na quadra poliesportiva do Sistema de Lazer
"Maurício Carnevalle" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
19/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.755/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se plantar mais árvores nas praças, áreas verdes e passeios públicos do
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
20/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.754/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir ciclovia ao lado da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel
Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
21/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.716/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se implantar escolinha de futebol na quadra poliesportiva ao lado do
Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" (Calipeiro) - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
RAQUEL BORGES SPADA / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
22/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.665/2018, que encaminha abaixoassinado de comerciantes e clientes da região do Camelódromo Municipal reivindicando a
construção de uma área para estacionamento no terreno defronte ao Centro Cultural Tom Jobim.
RAQUEL BORGES SPADA
23/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.652/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se adquirir carrinhos de bebê para todas as creches do Município.
24/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.488/2018, que requer informações,
junto à Associação Santa Casa de Misericórdia, sobre a possibilidade de se atender, direta e
prioritariamente, os casos de urgência e emergência de crianças.
25/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.430/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para disponibilizar um pediatra e um dentista, ao
menos uma vez por semana, no Núcleo de Saúde - Jardim Guaporé.
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26/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.428/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar playground no Jardim Guaporé.
27/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.385/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para construção de anexo para a sala de vídeo,
biblioteca, sala de multimídia, sala de professores, onde fica hoje o estacionamento na EMEF
"Jornalista Miguel Farah".
28/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.336/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar aquecedor na piscina menor do Parque Aquático Engenheiro
Alberto Vieira de Carvalho, do Ginásio “Monstrinho”.
29/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.334/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir creche no Jardim São Carlos ou Vila Operária.
30/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.265/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando melhorar o fluxo de veículos na Rua Silva
Jardim, próximo ao cruzamento com a Rua Renato Mota.
31/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.258/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar atendimento com análise do comportamento aplicado para
autistas na Rede Municipal, com profissionais como psicólogos, terapeutas e fonoaudiólogos.
32/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.246/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando melhorar o trânsito da Avenida Domingos
Camerlingo Caló, em frente à EE “Dalton Morato Villas Boas”.
33/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.245/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando melhorar o trânsito da Avenida Domingos
Camerlingo Caló, em frente ao Supermercado Maitan.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
34/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
em toda a extensão do Jardim das Paineiras.
35/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
em toda a extensão do Residencial Recanto dos Pássaros.
36/19 - Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se realizar, com urgência,
limpeza e nebulização nas lagoas de decantação do Município, visando o combate aos
pernilongos.
37/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura no solo da Praça Ítalo
Ferrari - Vila Odilon.
38/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um reservatório de água no
Parque Minas Gerais e adjacências.
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39/19 - Requer informações sobre o cronograma de combate aos insetos e animais
peçonhentos, principalmente mosquito da dengue e escorpião, na Vila Brasil, Vila Kennedy,
Jardim Josefina, Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant, Jardim Europa, Jardim Eldorado, Jardim América, Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini, Conjunto Habitacional Caiuá, Conjunto Habitacional Orlando Quagliato,
Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau e Residencial Recanto dos Pássaros.
APARECIDO LUIZ
40/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura do Jardim Anchieta.
41/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura do Parque Pacheco Chaves.
42/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura do Jardim Itamaraty.
43/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o Centro Social Urbano CSU.
44/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura da Vila Nova Sá.
45/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura da Vila São Luiz.
46/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura do Jardim Flórida.
47/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir mais uma piscina no
Parque Aquático Engenheiro Alberto Vieira de Carvalho, do Ginásio Municipal de Esportes José
Maria Paschoalick “Monstrinho”.
48/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada
interligando a Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves com a do Jardim
Itamaraty.
49/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação pública
em área verde localizada ao lado da EMEF "Prof. Jorge Herkrath".
RAQUEL BORGES SPADA
50/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça da Mulher.
51/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar professor de alongamento
e exercícios para a UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
CÍCERO DE AQUINO
52/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir mini parque em área verde
situada entre a Rua João Jorge Neder, no cruzamento com a Braz Christoni.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
53/19 - Requer informações sobre o recurso para instalar cobertura nas piscinas do Parque
Aquático Engenheiro Alberto Vieira de Carvalho, do Ginásio Municipal de Esportes José Maria
Paschoalick “Monstrinho”.
54/19 - Requer informações sobre acessibilidade na Prefeitura Municipal de Ourinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
55/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar um playground na Praça
Presidente Kennedy (praça do Seminário).
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
56/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
em toda a extensão do Jardim Itaipava.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
57/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.219/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à alteração do sentido do trânsito para mão
única de direção na Rua Porfírio Theodoro, próximo ao nº 300 - Jardim Ouro Verde.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA / RAQUEL BORGES SPADA
58/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.234/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos quanto ao fluxo de veículos da Avenida Domingos
Camerlingo Caló, sentido centro/bairro, próximo à EE “Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva”,
visando instalar placa impedindo o retorno e a conversão à esquerda no semáforo do cruzamento
com a Rua Salto Grande, bem como instalar placa na esquina da rua de acesso à Rua Cambará,
orientando os veículos a contornarem a Praça Manoel Lopes para acessarem a Rua Salto Grande.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
59/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.273/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à alteração de direção de mão, sentido
bairro/centro, na Rua Antônio Saladini.
60/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.483/2018, que requer informações
sobre quais os locais e a quantidade de estacionamentos de carga e descarga de mercadorias no
Município.
61/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.642/2018, que requer informações
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.
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62/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.659/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar placas informando o limite de horário (até as 11 horas) para
carga e descarga na Rua Antônio Carlos Mori, próximo ao Espaço Comercial “Alberto Matachana”
(Calçadão).
63/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.722/2018, que requer informações
sobre os caminhões (carretos e inflamáveis) que se encontram estacionados na cidade sem
estarem efetuando a descarga.
64/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.420/2018, que solicita melhorias e
revitalização próximo ao Córrego Monjolinho, entre as Ruas Porfírio Theodoro e Francisco de
Vecchi Filho - Jardim Ouro Verde.
65/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.421/2018, que solicita pintura de linhas
de estímulo à redução de velocidade na Rua José Justino de Carvalho, defronte ao nº 1.540.
66/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.491/2018, que solicita pintura de linhas
de estímulo à redução de velocidade na Rua Paschoal Henrique, próximo ao cruzamento da Rua
Profa. Maria José Ferreira.
67/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.492/2018, que solicita pintura de linhas
de estímulo à redução de velocidade ou lombofaixa na Rua Paschoal Henrique, defronte ao nº
674.
68/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.493/2018, que solicita o calçamento e a
construção de rampa de acessibilidade em toda a área verde da Rua Benedito José Pinheiro, bem
como nos cruzamentos das Ruas Dr. Caio Mizubuti e Manoel da Silva Mano, para facilitar o
acesso dos munícipes que passam no local.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
69/19 - Requer informações sobre o cronograma de combate aos insetos peçonhentos,
principalmente mosquito da dengue e escorpião, na Vila São Luiz, Jardim Guaporé, Jardim
Industrial, Jardim Santos Dumont, Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, Parque
Valeriano Marcante e bairros adjacentes.
70/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre
a possibilidade de se reduzir a velocidade permitida pelo radar do trevo da Vila Brasil de 60 km/h
para 40 km/h.
ABEL DINIZ FIEL
71/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se executar o Projeto Cidade Viva, com
a limpeza das ruas, meios-fios, corte e recolhimento de galhadas, limpeza de terrenos e
recolhimento de entulhos, no Parque Minas Gerais e na Vila Boa Esperança (1ª e 2ª Seções).
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
72/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.821/2018, que solicita pintura de linhas
de estímulo à redução de velocidade e reforço da sinalização de trânsito na Rua Onofre Antônio
Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Pag. 6

73/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.823/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua Silva Jardim.
74/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.861/2018, que solicita operação "tapaburacos" e melhorias na ponte da Rua Jorge Silvestre, sobre o Córrego Monjolinho (24T) - Jardim
Ouro Verde.
75/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.296/2018, que solicita roçada e limpeza
em terreno localizado na Rua Manoel Joaquim Benatto - Jardim Ouro Verde.
76/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.214/2018, que solicita poda de árvores
em toda a extensão da Rua Mário Gambale - Jardim Ouro Verde.
77/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.032/2018, que solicita a instalação de
redutor de velocidade (lombofaixa) na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao nº 1.217.
78/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.954/2018, que solicita serviços com
máquinas para preparar um campo de futebol suíço no final da Rua Maria José Milani nº 803.
79/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.822/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas de sinalização (Proibido Estacionar) na Rua Maurício
Biondo Netto, defronte ao nº 470 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
80/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.707/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestre) em toda a extensão da Rua Valentim Gentil.
81/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.706/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo e faixa de pedestre em todos os acessos à Rodovia Mello Peixoto.
82/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.671/2018, que solicita a instalação de
iluminação pública em todas as ruas que dão acesso à Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos.
83/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.805/2018, que 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.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
84/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar a Quadra de Esportes Mário
Santos Soares - (Marico) - Vila Margarida.
CÍCERO DE AQUINO
85/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir “cachorródromo” no Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
86/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.351/2018, que reitera o
Requerimento nº 1.531/2018, que reitera a Indicação nº 103/2018, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas Chile
e Barão do Rio Branco.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
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87/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.571/2018, que solicita reperfilamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Rui Barbosa - Vila Sá.
88/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.572/2018, que solicita reperfilamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Francisco Cristoni - Jardim Bela
Vista.
89/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.844/2018, que requer informações
sobre projetos e cronograma para a execução de recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” em todos os acessos à Rodovia Mello Peixoto.
90/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.849/2018, que requer informações
sobre projetos e cronograma para a execução de operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua 12 de Outubro.
91/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.709/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo e faixa de pedestre em toda a extensão da Rua Abuassali Abujamra.
92/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.710/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo e faixa de pedestre na rotatória do Jardim Eldorado.
93/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.711/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo e faixa de pedestre na Rotatória São Judas Tadeu.
94/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.712/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo e faixa de pedestre em toda a extensão da Rua do Expedicionário.
95/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.713/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo e faixa de pedestre em toda a extensão da Avenida Armando Silva.
96/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.714/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo e faixa de pedestre na Rotatória Anuar Haddad.
97/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.813/2018, que solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada) na Rua Emílio Roli - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
98/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.745/2018, que solicita poda de árvore na
Rua Eliza Fernandes Braz, defronte ao nº 46 - Jardim Paulista.
RAQUEL BORGES SPADA
99/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se trocar as telhas da USF do Jardim
Flórida.
100/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir um computador para a USF
Jardim Josefina, para leitura de exames enviados em CD.
101/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar a carga horária do
médico que atende na USF Jardim Josefina, pois tem sido possível atender somente 6 pacientes
por dia.
102/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar alambrado no campo que
se localiza na área verde da Rua Dra. Nilza Lemes de Oliveira - Vila Soares.
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103/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se asfaltar toda a extensão da Pista de
Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante - para ser
utilizada também como ciclovia.
104/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tornar pista de caminhada toda a
extensão do Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" (Calipeiro) - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB).
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
105/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.388/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se proibir o estacionamento de veículos em toda a extensão no lado
direito da Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, no sentido centro/bairro.
106/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.658/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar placas informando o limite de horário (até as 11 horas) para
carga e descarga na Rua 9 de Julho, próximo ao Espaço Comercial “Alberto Matachana”
(Calçadão).
107/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.680/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua Alpino Buratti, entre a
Rodovia Mello Peixoto e a Avenida Domingos Camerlingo Caló.
108/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.842/2018, que requer informações
sobre projetos e cronograma para a execução de recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Benjamin Constant.
109/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.848/2018, que requer informações
sobre projetos e cronograma para a execução de operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Avenida Horácio Soares.
RAQUEL BORGES SPADA
110/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando criar
estacionamento, para uso dos munícipes, no final da Rua Henrique Tocalino, na área que hoje
pertence à ferrovia, solicitando uma concessão para que tal benefício seja possível.
111/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se consertar o ventilador da recepção
da USF do Jardim Flórida.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
112/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.383/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção, sentido bairro-centro, a Rua Prof.
Cândido Barbosa Filho, no trecho entre as Ruas Orlando Azevedo e Osório Alves da Silva, bem
como fazer as devidas sinalizações.
113/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.384/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar poste de energia na Praça Manoel Lopes, para a utilização dos
feirantes aos domingos.
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114/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.602/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se transferir o semáforo da Rua do Expedicionário, do cruzamento com a
Rua Dom Pedro I, para o cruzamento com a Rua Lopes Trovão, visando facilitar o trânsito de
veículos da Rodovia Raposo Tavares em direção ao Pão de Açúcar.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
115/19 - Requer informações mais detalhadas a respeito do IPTU Verde, informando sobre
como o munícipe pode recorrer, qual a porcentagem dos descontos oferecidos, etc.
116/19 - Requer informações a respeito das castrações de animais, tendo em vista a
resposta do Requerimento nº 2.342/2018.
ABEL DINIZ FIEL
117/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a limpeza das caixasd'água de todas as EMEIs do Município.
118/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a limpeza das caixasd'água de todas as EMEFs do Município.
119/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a limpeza das caixasd'água de todos os NEIs do Município.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
120/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de
iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de
iluminação, no Jardim Colorado.
121/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de
iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de
iluminação, no Jardim Flórida.
122/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de
iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de
iluminação, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
123/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de
iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de
iluminação, na Vila Nova Sá.
124/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de
iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de
iluminação, no Parque Valeriano Marcante.
125/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de
iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de
iluminação, no Jardim Itamaraty.
126/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se rever a cobrança da fatura de
fornecimento de água e esgoto referente ao mês de dezembro de 2018.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
127/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando aumentar
o nível de vencimentos dos cargos de Coletor de Lixo e de Telefonista.
128/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.704/2018, que requer informações
sobre o cronograma para atendimento à Indicação n° 1.614/2018, bem como ao Requerimento nº
2.323/2018, que solicitam a implantação de banco e cobertura no ponto de ônibus na Rua do
Expedicionário, defronte à Câmara Municipal.
ABEL DINIZ FIEL
129/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se executar o Projeto “Cidade Viva” no
Jardim Ouro Fino e no Jardim São Francisco, com a realização de limpeza das ruas e meio-fio,
corte e recolhimento de galhadas, limpeza de terrenos e recolhimento de entulhos.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
130/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.442/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se alterar a estrutura administrativa da Superintendência de Água e
Esgoto - SAE -, reduzindo a jornada de trabalho do cargo de Coletor de Lixo, passando de 40 para
30 horas semanais ou por tarefa.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
131/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.507/2018, que reitera a Indicação
nº 1.747/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim
Independência.
ABEL DINIZ FIEL
132/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
instalação de bancos defronte à UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
133/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.499/2018, que reitera a Indicação
nº 25/2018, que solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão do Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato.
ABEL DINIZ FIEL
134/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se executar o Projeto “Cidade Viva” na
Vila Sândano e na Vila Adalgiza, bem como no Jardim América, com a realização de limpeza das
ruas e meio-fio, corte e recolhimento de galhadas, limpeza de terrenos e recolhimento de entulhos.

Pag. 11

135/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se executar o Projeto “Cidade Viva” no
Jardim Colorado e no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, com a realização de limpeza das
ruas e meio-fio, corte e recolhimento de galhadas, limpeza de terrenos e recolhimento de entulhos.

FLÁVIO LUIS AMBROZIM
136/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.350/2018, que reitera o
Requerimento nº 1.270/2018, que reitera a Indicação nº 43/2018, que solicita reperfilamento ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão das ruas do Jardim Flórida.
137/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.663/2018, que reitera a Indicação
nº 96/2018, que solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Vila
Musa.
ABEL DINIZ FIEL / RAQUEL BORGES SPADA
138/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se utilizar a média das contas de água
dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 para a cobrança do mês de janeiro de
2019, considerando a reclamação de muitos munícipes.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
139/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar a Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
140/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um gatil em nosso
Município.
ABEL DINIZ FIEL
141/19 - Requer informações sobre a possibilidade de urgente contratação de médico
veterinário para acompanhamento de serviços voltados à proteção de animais.
142/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso público para a
contratação de um médico veterinário.
143/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma sala de
pequenas cirurgias, para uso veterinário.
144/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.991/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos com vistas à previsão, no Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos - Lei Complementar nº 474/2006, do direito à redução da carga
horária da jornada de trabalho diária dos servidores com deficiência física, facilitando a sua
locomoção.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
145/19 - Requer informações sobre a possibilidade de implantar estacionamento 45 graus
nos canteiros centrais em frente ao Fórum, na Rua do Expedicionário e na Avenida Presidente Dr.
Getúlio Vargas.
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146/19 - Requer informações sobre o andamento do processo para a cidade de Ourinhos se
tornar MIT – Município de Interesse Turístico.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
147/19 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos n°s 1.247/2017 e 3.709/2017, que
requer informações sobre a possibilidade de se instalar redutor de velocidade na Avenida Miguel
Cury - Nova Ourinhos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
148/19 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos n°s 2.004/2018 e 2.640/2018, que
requer informações sobre as obras da nova unidade básica de saúde do Jardim Matilde, com
recursos provenientes de emenda parlamentar do Deputado Federal Ricardo Trípoli.
RAQUEL BORGES SPADA
149/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground para crianças
com necessidades especiais, se possível em duas EMEIs.
150/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir máquina de Braille para
alunos com necessidades especiais nas escolas municipais.
151/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar totens dos 100 anos nos
acessos da cidade.
ABEL DINIZ FIEL
152/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar vagas de estacionamento para
pessoas idosas, com urgência, na Rua Cardoso Ribeiro, próximo ao Calçadão.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
153/19 - Requer informações detalhadas do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues",
sobre a lista de espera e previsão dos atendimentos quanto à realização dos exames feitos nessa
unidade no Município.
154/19 - Requer informações sobre se já foi realizada a avaliação para se instalar placas de
advertência, indicando travessia de animais, na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, entre o lago do
Hospital da Unimed e o Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes, próximo ao Residencial Royal
Park.
155/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar ronda policial periódica e
permanente no Residencial Ville de France.
156/19 - Requer informações da empresa de telefonia móvel Vivo S.A. sobre quais as
melhorias na qualidade do sinal da tecnologia 4G.
157/19 - Requer informações se já foi verificada a possibilidade de se instalar mais
bebedouros com água refrigerada no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick
“Monstrinho”, tendo em vista a resposta do Requerimento nº 253/2018 que diz verificar a
possibilidade de instalação de mais bebedouros.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
158/19 - Requer informações do Deputado Estadual Ricardo Madalena sobre a possibilidade
de se intervir junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -, com o objetivo de se
reinstalar os redutores de velocidade no trevo da Vila Brasil.
159/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Adelaide Mantovani Alves da Silva" - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
160/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura na EMEI
"Dona Josefina da Silva e Sá" - Vila Nova Sá.
161/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Marupiara" - Vila Nova Sá.
162/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura na EMEI
"Viriato Corrêa" - Jardim Matilde.
163/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Curumim" - Parque Valeriano Marcante.
164/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Vereador Carlos Ferreira Felipe" - Loteamento Maria Christoni.
165/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Enry César Cury Negrão" - Vila São Luiz.
166/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Maria Braz" - Jardim Guaporé.
167/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Curupira" - Jardim Itamaraty.
168/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Benedita Fernandes Cury" - Parque Minas Gerais.
169/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura na EMEI
"Érico Veríssimo" - Parque Minas Gerais.
170/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Mário de Andrade" - Conjunto Residencial Padre Eduardo Murante.
171/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground no NEI
"Adelaide Mantovani Alves da Silva" - Conjunto Habitacional de Interesse Social Itajubi.
CÍCERO DE AQUINO
172/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir campo de malha e cancha
de bocha em área verde situada entre as Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella - Jardim Matilde.

FLÁVIO LUIS AMBROZIM
173/19 - Requer cópia dos estudos realizados para a implantação de melhorias no sistema de
abastecimento de água na região do Jardim Itamaraty e bairros adjacentes.
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174/19 - Requer cópia de ofício enviado ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem para analisar a possibilidade de se implantar rotatória de acesso na Rodovia Mello Peixoto,
interligando os Jardins Itamaraty e Paris, Vila Nossa Senhora de Fátima e Parque Pacheco
Chaves com a Vila Musa, bem como a referida resposta.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
175/19 - Requer informações sobre a previsão para atendimento ao Protocolo nº
030993/2017, referente à solicitação de pintura de sinalização de solo para reorganização do
trânsito na Rua Manoel da Silva Mano, próximo ao nº 950 - Condomínio Conjunto Residencial
Mont Verde Residence.
RAQUEL BORGES SPADA
176/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando reparos na
calçada da EMEI "Profa. Maria José Ferreira (Mazé)".
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
177/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 109/2018, que requer informações
do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE sobre a possibilidade de se instalar uma Agência
Regional do Trabalho e Emprego em Ourinhos.
178/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.546/2018, que requer informações
da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos - sobre a possibilidade de
se instalar a casa terapêutica para criança com autismo, que possa contemplar a demanda
reprimida.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
179/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.633/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se estudar um novo REFIS, a fim de acolher a necessidade daqueles que
perderam a data determinada do último parcelamento.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
180/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.700/2018, que requer informações
sobre o reajustamento das tarifas de pedágio em trecho paulista da BR-153, administrado pela
Concessionária Triunfo Transbrasiliana, conforme publicado no Diário Oficial, num índice de
48,08%.
181/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.733/2018, que reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n° 1.817/2018, que solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua Antônio Nicomedes Peixe - Parque Minas Gerais.
182/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.754/2018, que encaminha minuta
de projeto de lei complementar, que autoriza isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano e
taxas adjetas a contribuintes detentores da guarda e adoção de crianças e adolescentes na
categoria de menores abandonados.
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183/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a concessão de espaço
público para a sede do centro de formação de atletas da Associação Grêmio Esporte Clube de
Ourinhos.
184/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -,
sobre a possibilidade de se instalar iluminação pública no trevo da Rodovia Mello Peixoto, que dá
acesso à UNESP e Residencial Ville de France.
185/19 - Requer informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito no trevo da
Rodovia Mello Peixoto, que dá acesso à UNESP e ao Residencial Ville de France.
EDVALDO LÚCIO ABEL
186/19 - Requer informações a respeito de matéria do Jornal Tribuna, onde informou que a
Prefeitura de Bandeirantes-PR contratou a mesma empresa para a realização de decoração
natalina no valor de R$ 58 mil reais, com maior número de atrações, através de licitação do tipo
pregão presencial, enquanto que a Prefeitura Municipal de Ourinhos contratou por R$ 142 mil
reais, através de licitação do tipo carta convite.
187/19 - Requer informações a respeito das medidas previstas para 2019 visando à
diminuição da carência de vagas nas creches.
188/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.236/2018, que requer informações
a respeito do cronograma para revitalização dos trevos de acesso do Jardim Itamaraty.
189/19 - Requer informações a respeito de quais ações estão sendo realizadas para conter o
avanço da infestação de caramujo africano no Jardim São Silvestre.
190/19 - Requer informações sobre os valores gastos com imprensa, discriminando quanto
foi repassado para cada órgão de imprensa contratado, mês a mês, de janeiro de 2018 até a
presente data.
191/19 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, sobre os
valores gastos com imprensa, discriminando os valores pagos a cada empresa contratada, mês a
mês, de janeiro de 2018 até a presente data.
192/19 - Requer informações a respeito dos valores totais pagos a cargos de confiança e
funções gratificadas da Prefeitura Municipal, SAE e Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos - IPMO -, por secretaria, mês a mês, de janeiro de 2018 até a
presente data.
193/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.686/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se atender a Lei Municipal nº 5.492/2010, que institui o serviço de
“Disque Saúde”, considerando que esse projeto também está no Plano de Governo do Prefeito
Lucas Pocay Alves da Silva e visando facilitar para a população ourinhense ao marcar consultas,
principalmente para crianças, deficientes, acamados e idosos.
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194/19 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para assegurar a
acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a adaptação de calçadas e acessos a
prédios públicos, o transporte especial, o acesso a órteses e próteses e a capacitação de
familiares para a reabilitação baseada na comunidade, de acordo com o Decreto Federal nº
5.296/04, conforme plano de governo apresentado.
195/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para dotar a cidade de
infraestrutura adequada às demandas e ao crescimento da população, para suportar visões e
planejamentos de longo prazo, conforme plano de governo apresentado.
ABEL DINIZ FIEL
196/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar veterinário para a
campanha de vacinação contra a Cinomose.
EDVALDO LÚCIO ABEL
197/19 - Requer informações sobre quando se resolverá o problema da falta de água no
Jardim Anchieta.
198/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para aperfeiçoar o Estatuto
do Magistério, visando à valorização dos profissionais de ensino, conforme plano de governo
apresentado.
199/19 - Requer informações sobre quando se resolverá o problema da falta de água no
Jardim Ouro Fino.
200/19 - Requer informações sobre quando se resolverá o problema da falta de água no
Jardim das Paineiras.
201/19 - Requer informações sobre quando se resolverá o problema da falta de água no
Jardim Santos Dumont.
202/19 - Requer informações sobre quando se resolverá o problema da falta de água no
Jardim Nossa Senhora Aparecida.
203/19 - Requer informações sobre quando se resolverá o problema da falta de água no
Jardim Ouro Verde.
204/19 - Requer informações sobre o cronograma para extensão do horário das creches até
as 19 horas, em 2019, conforme plano de governo apresentado.
205/19 - Requer informações sobre o atraso ou a falta de coleta de lixo nos meses de
dezembro de 2018 e janeiro de 2019 em vários bairros do Município.
206/19 - Requer informações sobre os motivos da Prefeitura aumentar quase 300% os gastos
com decoração natalina em 2018, em comparação a 2017, enquanto a população sofre com a
falta de água, falta de médicos, falta de exames de imagens e outros problemas.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
207/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 177/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando revitalizar o lago, próximo ao Hospital da
Unimed.
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208/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 178/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando revitalizar o Lago Maria Aparecida Pedrotti
Gomes, próximo ao Residencial Royal Park.
209/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.375/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se criar o CAPS Infantil em Ourinhos.
210/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.698/2018, que reitera a Indicação
nº 1.284/2018, que solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Francisco Romero,
defronte ao nº 105.
SALIM MATTAR
211/19 - Requer informações sobre os serviços de pavimentação asfáltica executados
durante o ano de 2018.
212/19 - Requer informações sobre o cronograma de roçada e limpeza em áreas do nosso
Município.
213/19 - Requer informações sobre imóveis locados pela Prefeitura Municipal, bem como sua
utilização.
EDVALDO LÚCIO ABEL
214/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a realização dos jogos
universitários, circuito escolar de atletismo e passeios ciclísticos, conforme plano de governo
apresentado.
SALIM MATTAR
215/19 - Requer tratativas do Executivo Municipal junto aos órgãos competentes visando à
implantação de Delegacia da Polícia Federal em nosso Município.
216/19 - Requer informações a respeito da existência de projeto e cronograma de execução
para ampliação da captação de água, tratamento e posterior distribuição no nosso Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
217/19 - Requer do Governador do Estado de São Paulo o envio de projeto à Assembleia
Legislativa dispondo sobre a concessão de isenção do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) aos representantes comercias, quando da aquisição de
veículos automotores.
SALIM MATTAR
218/19 - Requer informações sobre o cronograma da construção de emissário de esgoto para
se evitar sua emissão no Córrego Água do Jacú.
219/19 - Requer informações sobre a utilização de veículos da frota municipal.
220/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no sistema de
captação de águas pluviais na Rua Benedita Fernandes Cury - Jardim Matilde.
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221/19 - Requer informações sobre a existência de projeto e cronograma de execução para
recuperação e prolongamento de iluminação em canteiro central na Rodovia Raposo Tavares, no
trecho compreendido entre a alça de acesso à Vila Boa Esperança e a alça de acesso à Vila São
Luiz.
222/19 - Requer informações sobre o fornecimento de refeições aos funcionários públicos
municipais.
223/19 - Requer informações sobre os agendamentos de exames de Ressonância Magnética
no ano de 2018, bem como a demanda reprimida existente.
224/19 - Requer informações sobre procedimentos de segurança adotados na execução de
serviços efetuados pela Prefeitura Municipal em vias públicas e rodovias.
225/19 - Requer estudos visando à realização de campanha de orientação aos munícipes
sobre separação de lixo residencial.
226/19 - Requer informações sobre o SVO - Serviço de Verificação de Óbito, no Município.
227/19 - Requer informações sobre os agendamentos de exames de Tomografia
Computadorizada no ano de 2018, bem como a demanda reprimida existente.
228/19 - Requer informações sobre os agendamentos de exames de ultrassonografia no ano
de 2018, bem como a demanda reprimida existente.
229/19 - Requer informações sobre quais medidas serão tomadas para que se diminua a
velocidade dos veículos nas vias defronte as escolas e creches em nosso Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
230/19 - Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a
possibilidade de se implantar um novo ponto de ônibus próximo ao Residencial Parque Gabriela.
EDVALDO LÚCIO ABEL
231/19 - Requer informações sobre a possibilidade do Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio
Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB) - funcionar 24 horas por dia,
conforme plano de governo apresentado.
232/19 - Requer informações, conforme plano de governo apresentado, a respeito do
cronograma, em 2019, de instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública em todos os
bairros da cidade.
233/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se estudar a celebração de
convênio visando à concessão de plano de saúde opcional para o funcionalismo público municipal.
234/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.535/2017, que requer informações
a respeito de cronograma e ações para se criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de
estrutura móvel (ônibus ou caminhão-baú), levando divertimento a todas as regiões da cidade, em
especial às mais carentes e distantes, conforme plano de governo apresentado.
235/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.533/2017, que requer informações
a respeito de cronograma e ações para se revitalizar e iluminar os campos dos bairros, conforme
plano de governo apresentado.
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236/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.532/2017, que requer informações
a respeito de cronograma e ações para se criar centros de excelência municipais nas mais
diversas modalidades esportivas, conforme plano de governo apresentado.
237/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para elevar a completude e
qualidade dos serviços públicos prestados pela Prefeitura Municipal, garantindo que tenham o
mesmo padrão e alcance à população, conforme plano de governo apresentado.
238/19 - Requer informações sobre a possibilidade de cancelar o Carnaval Municipal e
transferir todos os seus recursos para a saúde da população.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
239/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar parques infantis nas
praças do Município.
240/19 - Requer informações a respeito do descarte das lâmpadas incandescentes e
fluorescentes queimadas, já que a responsabilidade é dos fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes, e de como tem sido feita a fiscalização.
241/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar parques infantis
adaptados para crianças com deficiência.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
242/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se colocar um alambrado com portão
em frente à Usina do Saber "Leonardo da Vinci", na Rua João Alexandre, ao lado da EMEF “Profa.
Dorothildes Bononi Gonçalves”.
243/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos técnicos de
viabilidade visando à implantação, ainda este ano, de uma Creche Municipal Noturna.
244/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma academia da saúde
entre as Ruas Osvaldo Corrêa e José Vendramini - Vila Boa Esperança.
245/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir calçadas para passeio
público, arborizar e colocar bancos na Praça Mauro Vida Leal - Jardim Ouro Verde.
246/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir academia da saúde na
Praça Mauro Vida Leal - Jardim Ouro Verde.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
247/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma praça pública em
área destinada para essa finalidade, localizada entre as Ruas 04, Osvaldo Godinho Sant'anna e
José Joaquim Ferreirinha - Vila Nossa Senhora de Fátima.
EDVALDO LÚCIO ABEL
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248/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a elaboração do Plano
Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que deverá definir ações de
curto, médio e longo prazo, por meio da participação cidadã, com atenção especial para as áreas
de assentamentos subnormais, de mananciais e para as áreas conturbadas, conforme plano de
governo apresentado.
249/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para parcerias com o
Governo Federal e instituições privadas, visando viabilizar a construção de unidades habitacionais
de baixa renda e conjuntos habitacionais, conforme plano de governo apresentado.
250/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para revitalizar o centro da
cidade e os centros dos bairros, com foco no desenvolvimento econômico, conforme plano de
governo apresentado.
251/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para estimular a inclusão de
pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho público e privado, conforme plano
de governo apresentado.
252/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para ampliar as compras
governamentais das micro e pequenas empresas em até 25% do volume de compras da
Prefeitura, visando estimular a economia local e a geração de empregos, conforme plano de
governo apresentado.
253/19 - Requer informações a respeito do cronograma de providências para eliminar as filas
de espera para a realização de cirurgias eletivas, conforme plano de governo apresentado.
254/19 - 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.
255/19 - 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.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
256/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 799/2017, que requer informações
sobre praças e parques destinados à recreação infantil no Município.
257/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o trevo de acesso ao
Jardim Paris.
258/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passarela sobre a Rodovia
Mello Peixoto interligando o Jardim Itamaraty e a Vila Musa.
CÍCERO DE AQUINO
259/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento em 45
graus no entorno da Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
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CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
260/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma pista de atletismo ao
redor do campo de futebol do Centro Comunitário da Vila Odilon.
261/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento em 45
graus em torno da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
262/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 142/2018, que solicita melhorias no
cruzamento das Ruas Brasílica Machado Bahia e Fernando Sanches.
263/19 - 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).
264/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um local apropriado
para descarte e reciclagem de lixo eletrônico e fazer a devida divulgação do mesmo.
265/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar lixeiras na Praça Ítalo
Ferrari, Paróquia Santo Antônio - Vila Odilon.
266/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.293/2018, que solicita, com urgência, a
instalação de dispositivo (balanção de concreto ou boca de lobo), visando melhorias no
escoamento das águas pluviais no cruzamento das Ruas Jamil Chequer e 09 - Loteamento Águas
do Eloy.
267/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.279/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se inverter o local de estacionamento de carros com o de motos na Rua
Arlindo Luz, defronte ao nº 672, próximo ao cruzamento com a Rua Paulo Sá.
268/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.280/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se inverter o local de estacionamento de carros com o de motos na Rua
Paraná, defronte ao nº 680, próximo ao cruzamento com a Rua Paulo Sá.
269/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar exames oftalmológicos e de
audiometria nas crianças da educação infantil, já no início das aulas de 2019.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
270/19 - Requer informações sobre o Conselho Municipal do Bem Estar Animal de Ourinhos COMBEA.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
271/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 600/2016, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Obras, sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico
nas ruas do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante, nas quais são necessárias melhorias.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
272/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar boca de lobo ou canaletas
para o córrego na Rua Manoel da Borba Gato - Jardim Bandeirantes.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
273/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se criar a Guarda Municipal.
274/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de castração de
animais no Município.
275/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se modificar o local de entrada de
veículos no Centro de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio), de forma a evitar
congestionamentos na Avenida Jacinto Ferreira de Sá nos horários de pico de trânsito.
276/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 237/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando alterar a entrada dos ônibus intermunicipais,
da Rua Dr. Antônio Prado, com destino ao Terminal Rodoviário de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves, para a Rua Nilo Signorini, sendo que, desta forma, ocasionará maior fluidez
no trânsito do Município.
SALIM MATTAR
277/19 - Requer informações sobre projeto e cronograma de execução para a instalação de
Ecoponto, em nosso Município.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
278/19 - Requer informações a respeito do Projeto Ourinhos Digital, bem como os locais
onde estão sendo executados o projeto.
EDVALDO LÚCIO ABEL
279/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.650/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se organizar calendário anual e cronograma trimestral de roçada e
limpeza de praças, canteiros de vias públicas, terrenos e áreas verdes no Município.
280/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.648/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se dedetizar locais de risco, poços de visitas de rede de água e esgoto,
bueiros e bocas de lobo de todo o Município, com o objetivo de controlar a proliferação de baratas
e escorpiões.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
281/19 - Requer informações a respeito das medidas a serem adotadas em relação ao
grande volume de ar registrado pelos hidrômetros nas residências que sofreram com a constante
falta de água nos últimos meses em nosso Município, de forma que seja feita uma cobrança justa
aos munícipes.
282/19 - Requer informações a respeito das providências tomadas quanto ao vazamento de
esgoto a céu aberto, existente ao lado da Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA) da
SAE.

Pag. 23

283/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de postes de
iluminação pública, bem como instalar lâmpadas com maior poder de iluminação no Sistema de
Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América -, de forma a melhorar a segurança dos munícipes
naquele local.
284/19 - Requer informações, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER -,
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na sinalização e conservação da Rodovia Raposo
Tavares no perímetro urbano do Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
285/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.114/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se retirar obstáculo da faixa de pedestre no dispositivo de trânsito
construído no cruzamento das Ruas do Expedicionário e Silva Jardim, a fim de proporcionar
acessibilidade aos cadeirantes e às pessoas com limitações de locomoção.
286/19 - Requer cópia do estudo técnico para as mudanças realizadas no trânsito da Rua do
Expedicionário e no primeiro quarteirão da Rua Duque de Caxias, como retiradas de vagas de
estacionamento e pontos de ônibus e implantação de algumas vagas em 45 graus, beneficiando
alguns empresários e desfavorecendo outros e a própria população.
287/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
de toda a extensão do Jardim São Silvestre.
288/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
de toda a extensão do Parque Minas Gerais.
289/19 - Requer informações sobre os motivos da falta de médico psiquiatra para consultas
de pacientes no CAPS II.
290/19 - Requer informações sobre a fila de espera para consultas com médicos
dermatologistas.
291/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 527/2017, que requer informações,
junto à SAE, sobre a existência de estudos visando à instalação de dispositivos, chamados de
"ventosas", nas redes de abastecimento de água do Município, que têm como função específica a
eliminação do ar durante a operação de enchimento das tubulações e, assim, garantir o
funcionamento normal e regular da distribuição de água aos usuários do serviço.
292/19 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para digitalizar os
documentos e plantas, garantindo maior agilidade na consulta e preservação dos documentos
originais, conforme plano de governo apresentado.
293/19 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para implantar o Pregão
Eletrônico, garantindo maior transparência no processo de compras da Prefeitura, conforme plano
de governo apresentado.
294/19 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para reimplantação e
ampliação do PROSID - Programa de Saúde Integrada Domiciliar, conforme plano de governo
apresentado.
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295/19 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para implantar os Mutirões
Itinerantes nos bairros para a prevenção e detecção de doenças, disponibilizando dentre outros,
exames de mamografia, oftalmologia e ortodontia, conforme plano de governo apresentado.
296/19 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para ampliar o atendimento
de médicos especialistas em todas as áreas, conforme plano de governo apresentado.
297/19 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para implantar o Centro
Especializado de Odontologia, para tratamento de canal, ortodontia, implantes entre outros
procedimentos, conforme plano de governo apresentado.
298/19 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para valorizar e aperfeiçoar
os planos de cargos e salários dos servidores públicos da área da saúde com permanente
capacitação, conforme plano de governo apresentado.
299/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a criação da Virada
Cultural de Ourinhos, conforme plano de governo apresentado.
300/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se criar o Observatório
de Segurança Pública, a fim de subsidiar as ações de Segurança Urbana na cidade, conforme
plano de governo apresentado.
301/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se desenvolver o
Programa Escola Aberta, a fim de promover a abertura das escolas públicas aos fins de semana,
realizando atividades, como: torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas culturais,
videoteca e palestras de interesse da comunidade, conforme plano de governo apresentado.
302/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se construir piscinas
para hidroginástica, principalmente para atender os idosos, conforme plano de governo
apresentado.
303/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se construir piscinas
públicas semiolímpicas nos bairros da cidade, para incentivar a prática de natação, conforme
plano de governo apresentado.
304/19 - Requer informações a respeito da atual situação da documentação do Ginásio
Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho” e de suas respectivas dependências.
305/19 - Requer informações a respeito da razão de só ter sido realizada a licitação para a
compra de livros didáticos de inglês em novembro de 2018, deixando as crianças ourinhenses dois
anos sem os mesmos para auxiliá-los em seus estudos.
306/19 - Requer informações a respeito de onde foi empregado o valor de R$ 5.304.386,03,
em 25 meses, pagos para a empresa C. Brasil Serviços de Limpeza Conservação e
Transportes Eireli, em limpeza de terrenos e áreas verdes.
307/19 - Requer informações a respeito do motivo de não ter sido realizada a Cantata de
Natal, se tinha dinheiro para pagamento de shows e de suas respectivas estruturas.
308/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de médicos nas
unidades de saúde, pois a população ourinhense está tendo que comparecer às 5 horas para
conseguir senhas para consultas com Clínico Geral.
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309/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para promover a
recuperação de várzeas, matas ciliares e nascentes dos córregos e rios do Município, conforme
plano de governo apresentado.
310/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para priorizar as mulheres
chefes de família e de baixa renda nos diversos programas sociais do Município, conforme plano
de governo apresentado.
311/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a criação do Programa
Criar, que oferece cursos profissionalizantes visando à geração de renda, conforme plano de
governo apresentado.
312/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para desenvolver programas
e atividades de cultura, esporte e lazer destinados às mulheres, nos equipamentos públicos
municipais, conforme plano de governo apresentado.
313/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para transformar as praças
públicas em espaços destinados às ações esportivas e culturais, respeitando a diversidade das
regiões da cidade, conforme plano de governo apresentado.
314/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.638/2017, que requer informações
a respeito de cronograma e ações para criar o Centro de Apoio e a Casa Abrigo para mulheres
vítimas de violência, conforme plano de governo apresentado.
315/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para promover campanhas
informativas sobre sexualidade e drogadição, conforme plano de governo apresentado.
316/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para incentivar agências e
operadores de turismo da cidade a promover atividades de lazer e turismo para a população idosa,
conforme plano de governo apresentado.
317/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para preparar agentes
multiplicadores, com apoio do Proerd e do Denarc, para atuação nas escolas, visando à
prevenção ao uso de drogas, conforme plano de governo apresentado.
318/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar um Centro
Rural de Reabilitação de Dependentes Químicos, conforme plano de governo apresentado.
319/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para realizar atendimento
integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação de violência, além de ações que
visem reduzir os índices de violência contra as mulheres, conforme plano de governo apresentado.
320/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar o Restaurante
Popular para estudantes, desempregados e servidores públicos, conforme plano de governo
apresentado.
321/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para reimplantar o
PROSEMO, com unidades nos bairros, para a pré-qualificação profissional de jovens, promovendo
a inserção no mercado de trabalho, conforme plano de governo apresentado.
322/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para criar o Centro de
Inclusão Digital, contendo cursos de informática básica e acesso livre à Internet, conforme plano
de governo apresentado.
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323/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para engajar o Conselho
Tutelar nas ações preventivas de segurança envolvendo crianças e adolescentes, conforme plano
de governo apresentado.
324/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar programas e
leis de incentivo à reutilização da água, conforme plano de governo apresentado.
325/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para criar o programa de
reciclagem de entulho, promovendo o reaproveitamento do material em obras da Prefeitura
Municipal, conforme plano de governo apresentado.
326/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações com o objetivo de viabilizar a
coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, com recursos próprios e obtidos através de
convênios e contratos com o Governo Estadual, órgãos e agentes financiadores nacionais e
internacionais, conforme plano de governo apresentado.
327/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para controlar e gerenciar a
qualidade do ar e a emissão de poluentes em conjunto com os órgãos ambientais do Estado,
conforme plano de governo apresentado.
328/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para criar o programa de
plantas online, para garantir agilidade na aprovação de projetos, conforme plano de governo
apresentado.
329/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para construir o novo Centro
Administrativo, conforme plano de governo apresentado.
330/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se construir um Novo
Estádio Municipal, conforme plano de governo apresentado.
331/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se construir um grande
Ginásio Poliesportivo, conforme plano de governo apresentado.
332/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se instalar, em pontos
estratégicos da cidade, esculturas, grafites e pinturas produzidos por artistas de Ourinhos e região,
conforme plano de governo apresentado.
333/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a criação de Lei
Municipal de Incentivo à Cultura, com a destinação de até 5% (cinco por cento) do ISS - Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - para projetos culturais, conforme plano de governo
apresentado.
334/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a revitalização das
feiras livres, conforme plano de governo apresentado.
335/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a criação do Calendário
de Eventos, visando desenvolver o turismo, conforme plano de governo apresentado.
336/19 - Requer informações a respeito de cronograma, projetos ou ações para a criação de
leis de incentivos fiscais às empresas, conforme plano de governo apresentado.
337/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar o Programa
de Educação para o Mundo do Trabalho, dirigido aos adolescentes com idade entre 14 e 17 anos,
conforme plano de governo apresentado.
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338/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para adotar as providências
para as escrituras de doações do Distrito Industrial "Oriente Mori" e a complementação da sua
infraestrutura, conforme plano de governo apresentado.
339/19 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para estabelecer convênios
com clínicas médicas particulares para suprir a demanda de especialidades, conforme plano de
governo apresentado.
340/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar Concurso
Anual de Fanfarras das Escolas do Município, conforme plano de governo apresentado.
341/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar
estacionamento público de bicicletas, conforme plano de governo apresentado.
342/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para ampliar o sistema
eletrônico de controle operacional, constituído por central semafórica inteligente, monitoramento
por câmeras e painéis de mensagens variáveis, conforme plano de governo apresentado.
SALIM MATTAR / EDVALDO LÚCIO ABEL
343/19 - Requer informações a respeito de onde foram empregados os recursos de quase 4
milhões de reais, arrecadados com multas de trânsito, no âmbito do Município, conforme a Lei
Municipal nº 6.292/2016.
EDVALDO LÚCIO ABEL
344/19 - Requer informações a respeito de cronograma, projetos ou ações para reorganizar
os itinerários das linhas municipais, visando atender de forma adequada a população, conforme
plano de governo apresentado.
345/19 - Requer informações a respeito de quando resolverá o problema de falta de água no
Jardim dos Bandeirantes.
346/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para desenvolver e implantar
um plano de proteção animal para articular e integrar ações entre os diversos setores da
administração, conforme preconizado pela OMS e OMS Animal, conforme plano de governo
apresentado.
RAQUEL BORGES SPADA
347/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando parceria
entre a Prefeitura Municipal e o Centro de Ressocialização de Ourinhos para a construção de uma
estufa no próprio CR, com o intuito de utilizar as plantas cultivadas em áreas públicas.
348/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando parceria
entre a Prefeitura Municipal e o Centro de Ressocialização de Ourinhos para o cultivo de uma
horta onde as hortaliças serão utilizadas na merenda das escolas públicas.
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349/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos com os
reeducandos do Centro de Ressocialização contratados pela Prefeitura Municipal, que são
técnicos na área de construção civil, como: pedreiros, eletricistas, pintores e encanadores, a fim
de criar uma equipe para atendimento em pequenos reparos nos prédios escolares e de outras
repartições públicas do Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
350/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar usina de
compostagem de lixo orgânico para fornecimento de adubo aos agricultores familiares ou outras
formas de aproveitamento energético do mesmo, conforme plano de governo apresentado.
351/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para ampliar o número de
alunos da rede municipal na escola em tempo integral, conforme plano de governo apresentado.
352/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para criar, por meio de parcerias,
o Programa de Cuidadores de Pessoas Idosas, conforme plano de governo apresentado.
353/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para incentivar a produção
cultural e de lazer para pessoas idosas, conforme plano de governo apresentado.
354/19 - Requer informações a respeito de quando resolverá o problema de falta de água na
área central do Município.
355/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para estimular o trabalho
voluntário de assistência às pessoas com deficiência, conforme plano de governo apresentado.
356/19 - Requer informações a respeito de quando resolverá o problema de falta de água no
Jardim Itamaraty.
357/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a construção e reforma
de várias quadras e equipamentos esportivos, conforme plano de governo apresentado.
358/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para a adaptação da estrutura e
a atuação dos órgãos de segurança às particularidades de cada região, alocando efetivos,
instalações e equipamentos policiais, com base no mapeamento e na caracterização de
incidentes, conforme plano de governo apresentado.
359/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a criação do Bolsa
Atleta municipal, conforme plano de governo apresentado.
360/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para a promoção de meios para
mitigar a pobreza e as desigualdades sociais, por meio de mecanismos efetivos de assistência e
reinserção social, para a população carente, conforme plano de governo apresentado.
361/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se criar Lei de Incentivo
ao Esporte, com a aplicação pelas empresas de até 5% do ISS em projetos esportivos, conforme
plano de governo apresentado.
362/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para a ampliação da cobertura
socioassistencial domiciliar, conforme plano de governo apresentado.
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363/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para a readequação dos
conselhos municipais, visando uma política pública adequada à nossa realidade, com o
fortalecimento das ações de combate à violência de vulneráveis e às drogas, conforme plano de
governo apresentado.
364/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se implantar o
Programa de Desporto Escolar “MOVESCOLA”, visando fortalecer as práticas esportivas na rede
de escolas municipais, começando pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do
esporte em larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos para o esporte
competitivo, conforme plano de governo apresentado.
365/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para implementar o atendimento
à criança e ao adolescente em situação de abandono social, por meio do programa de convivência
familiar e comunitária, conforme plano de governo apresentado.
366/19 - Requer informações a respeito de quando resolverá o problema de falta de água no
Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU) e no Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato.
367/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para criar o Centro de Inclusão
dos moradores em situação de rua, conforme plano de governo apresentado.
368/19 - Requer informações a respeito de cronograma, projetos ou ações para diagnosticar
e catalogar os vazios urbanos, com o objetivo de planejar a sua reocupação por empreendimentos
habitacionais, de acordo com o perfil imobiliário da região, conforme plano de governo
apresentado.
369/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para garantir a consolidação de
políticas públicas que garantam a defesa dos direitos dos setores social e culturalmente
discriminados, conforme plano de governo apresentado.
370/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para produzir e entregar a
quantidade de moradias suficientes para as necessidades da população de baixa renda, conforme
plano de governo apresentado.
371/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para implantar políticas voltadas
para o idoso, por meio de multiplicação de grupos de convivência, conforme plano de governo
apresentado.
372/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para ampliar as condições de
utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, com ofertas de serviços e atividades de
convivência, incluindo o atendimento específico aos que estão em situação de vulnerabilidade,
conforme plano de governo apresentado.
373/19 - Requer informações sobre o cronograma de ações para ampliar o programa Pontos
de Encontro, principalmente nos bairros com maior concentração de pessoas na terceira idade,
conforme plano de governo apresentado.
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374/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.740/2018, que requer informações
da Prefeitura Municipal e da SAE - Superintendência de Água e Esgoto, a respeito dos descontos
e da falta de pagamento de horas, no holerite de funcionários, referentes à dispensa de dias
facultativos, feriados e os dias de jogos da Copa do Mundo de 2018.
375/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.751/2018, que requer informações
a respeito de possível autuação da Polícia Ambiental para a Superintendência de Água e Esgoto SAE -, devido à retirada de terra e outros, em local com documentação irregular.
376/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.481/2018, que requer informações
da Prefeitura Municipal e da SAE a respeito de quantos desvios de função existem e quantos
deles estão em estágio probatório, de janeiro de 2017 até a presente data.
377/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.559/2018, que requer informações,
junto à SAE, a respeito da possibilidade de organização de coleta de sacos plásticos com folhas e
galharias de pequeno porte nas ruas do Município.
378/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.750/2018, que requer informações
a respeito da suspensão de repasse do recurso financeiro destinado ao incentivo de custeio
mensal de Centro de Atenção Psicossocial Álcool Drogas - CAPS AD, conforme Portaria nº 3.659,
de 14 de novembro de 2018 - Diário Oficial da União.
379/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.697/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se atender a Lei nº 5.983/2013, que autoriza o Poder Executivo, através
da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecer agendamento de consultas médicas, por telefone,
para pessoas idosas ou com deficiência, cadastradas e/ou a serem cadastradas nas unidades de
atendimento da saúde e dá outras providências, visando facilitar a marcação de consultas,
principalmente para crianças, deficientes, acamados e idosos.
380/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.695/2018, que requer informações
sobre quais ações a Prefeitura Municipal está realizando para atender a Lei nº 5.490/2010, deste
Vereador, que torna obrigatória a instalação de grades protetoras nos bueiros dos logradouros
municipais.
381/19 - Requer informações sobre quando se resolverá o problema da falta de água na Vila
Boa Esperança e no Parque Minas Gerais.
382/19 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para eliminar o déficit de
vagas na educação de 0 a 5 anos, atendendo plenamente a atual demanda, conforme plano de
governo apresentado.
SALIM MATTAR
383/19 - Requer informações sobre os projetos e cronograma de execução de serviços de
recapeamento asfáltico nas vias de nosso Município no ano de 2019.
384/19 - Requer informações sobre os serviços prestados denominados como operação
“tapa-buracos” executados na malha viária municipal durante o ano de 2018.
385/19 - Requer informações sobre as visitas dos Agentes de Endemias aos imóveis no
Município.
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386/19 - Requer informações da Secretaria Municipal de Assistência Social sobre o número
de usuários, locais de atendimento e divulgação de programas sociais.
387/19 - Requer informações sobre a existência de projetos voltados à conservação do solo
de nosso Município.
388/19 - Requer informações sobre a possibilidade da existência de um programa que
controle o consumo de energia elétrica dentro da Administração Pública Municipal.
389/19 - Requer informações sobre os projetos adotados para a implementação de
programas contra o desperdício de água, no âmbito dos prédios municipais.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
390/19 - Requer informações sobre providências para a dilação do prazo estabelecido pela
Lei Complementar n°. 906/2015, relativamente à doação de área em favor da OAB - Ordem dos
Advogados do Brasil São Paulo, 58ª Subseção Ourinhos, com dispositivos alterados pelas Leis
Complementares n°. 935/2016 e 949/2017.
391/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.168/2017, que ratificou o
Requerimento n°. 348/2016, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura
de sinalização de solo e instalar placas de sinalização de trânsito na Rua São Pedro do Turvo Jardim Matilde, em razão da resposta apresentada pelo Executivo.
SALIM MATTAR
392/19 - Requer informações sobre os projetos e cronograma de execução de melhorias no
serviços de iluminação pública a serem executados durante o ano de 2019.
EDVALDO LÚCIO ABEL
393/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar cópias de projetos e
investimentos da SAE, para melhorias na estrutura da água e de esgoto do Município, para 2019.
394/19 - Requer o envio de uma lista atual com o nome e a numeração de todos os 600
quarteirões recapeados, noticiados em matérias de jornal e redes sociais no Município.
395/19 - Requer informações do total dos valores gastos com infraestrutura e shows para o
final de ano, em Ourinhos.
396/19 - Requer informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão do Parque Pacheco Chaves.
397/19 - Requer informações a respeito de projetos em 2019, para melhorias no atendimento
aos pacientes na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", em nosso Município.
398/19 - Requer informações a respeito de vazamentos de esgoto que está sendo despejado
no Rio Pardo, ao lado da Estação de Tratamento de Água - ETA, denunciado pelo Jornal Gazeta.
399/19 - Requer informações sobre a possibilidade de melhorias na infraestrutura em todas
as estradas de acesso do Município.
400/19 - Requer informações a respeito do parque de diversões instalado no final de ano na
Praça Melo Peixoto no Município.
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401/19 - Requer informações a respeito do cronograma de melhorias e cobertura nos pontos
de ônibus do Município.
402/19 - Requer informações a respeito de quais os critérios e prioridades para a escolha de
vielas, ruas ou avenidas dos bairros para o recebimento de recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação “tapa-buracos” no Município.
403/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias ou reforma dos
banheiros do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
404/19 - Requer informações do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, a respeito do
Inquérito Civil nº 14.0358.0000013/2019-8 no MP, representando contra o Prefeito Lucas Pocay
Alves da Silva.
405/19 - Requer informações a respeito de Ourinhos ter atingido a pior pontuação do selo
verde em toda a história de Ourinhos.
406/19 - Requer Informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à concessão de descontos proporcionais aos dias de falta de água no Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
407/19 - Requer informações sobre o cronograma para conclusão dos serviços de
implantação das novas faixas de trânsito na Rua Duque de Caxias.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
408/19 - Encaminha abaixo-assinado de moradores da Vila Boa Esperança e do Parque
Minas Gerais que reivindicam providências quanto à falta de água de nossos bairros.

INDICAÇÕES:
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Luiz Nogueira Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
2/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Francisco
Constante Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
3/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Maurício Biondo
Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
4/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Alice Ribeiro da
Silva - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
5/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Prof. Silas
Ribeiro de Moraes - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
6/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Profa. Josefa
Cubas da Silva, principalmente próximo à passagem de nível.
7/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João Alexandre Vila São José.
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RAQUEL BORGES SPADA
8/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Dr. João Bento
Vieira da Silva Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
9/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Dr. João Bento Vieira da Silva Netto, ao lado do
quiosque “caldo de cana”.
10/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Célio Rossini.
11/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Antônio Tonetto.
12/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua
Maurício Biondo Netto, no trecho compreendido entre os nºs 573 e 807.
13/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Maurício Biondo
Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
14/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Onofre Antônio
Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
15/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua José Pedroso Parque Minas Gerais.
16/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Neuza de Oliveira Guerreiro - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
17/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Neuza de Oliveira
Guerreiro - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
18/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Virgulino Nogueira - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
19/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Virgulino Nogueira
- Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
20/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Alice Ribeiro da
Silva.
21/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Belmiro Ribeiro da
Silva.
22/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Pedro José - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
23/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Pedro José Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
24/19 - Solicita poda de árvore na Rua Pedro José, defronte ao n° 135.
25/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Mário Nogueira - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
26/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Mário Nogueira Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
27/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Dr. Ermelino Perez - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
28/19 - Solicita recapeamento asfáltico na rotatória de acesso aos bairros: Vila Brasil,
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant, Jardim Anchieta, Jardim Josefina e Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU), entre outros.
29/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no cruzamento
das Ruas Eurico Amaral Santos e Ovídio Gregório de Jesus.
30/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Álvaro Rolim - Vila Brasil.
31/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Luiz Bruzão - Vila Brasil.
32/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua André Gasparoto - Vila
Brasil.
33/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Prof. José Augusto de
Oliveira - Vila Brasil.
34/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Segala - Jardim
Josefina.
35/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua José Oliveira da Silva - Jardim Josefina.
RAQUEL BORGES SPADA
36/19 - Solicita roçada e limpeza na Praça Bertulino Custódio - Parque Minas Gerais.
37/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua João Teodoro
Bernardo.
38/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Jesus Vicente Garcia.
39/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Jesus Vicente
Garcia.
40/19 - Solicita a retirada de galhadas da Rua Jesus Vicente Garcia, próximo à SAE.
41/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Joaquim Madeira.
42/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes.
43/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua
Tereza Gonçalves Chiaradia, no trecho entre os nºs 13 e 177.
44/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua
Argemiro Geraldo, no trecho entre os nºs 373 e 568.
45/19 - Solicita a retirada de galhadas próximo ao cruzamento das Ruas José Dias Negrão e
Dimas Franco de Arruda.
46/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Profa. Josefa
Cubas da Silva.
47/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Carolina
Evangelista Dalaqua.
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48/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Francisco Constante Netto.
49/19 - Solicita reparos no asfalto da Rua Dimas Franco de Arruda, defronte ao nº 175,
devido a serviço executado pela SAE.
50/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Professor José Aparecido Gomes de Oliveira
- Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
51/19 - Solicita roçada e limpeza na Rua Professor José Aparecido Gomes de Oliveira Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
52/19 - Solicita roçada e limpeza em área verde da Rua José Benedito Frederico.
53/19 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Prof. Francisco Dias Negrão.
54/19 - Solicita roçada e limpeza da praça localizada na Rua Lázaro Amaro Moreira Conjunto Habitacional “Professora Helena Braz Vendramini.
55/19 - Solicita roçada e limpeza da praça localizada na Rua Vicente Ernesto de Lucca Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
56/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Paulo Sá, entre as Ruas Rio de Janeiro e do
Expedicionário.
CÍCERO DE AQUINO
57/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão das Ruas Don José Marello e Santos Dumont - Vila Mano.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
58/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Lopes Trovão, entre as Ruas Rio de Janeiro e
do Expedicionário.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
59/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Stellio
Machado Loureiro.
ABEL DINIZ FIEL
60/19 - Solicita, com urgência, recapeamento asfáltico nas Ruas Machado Florence, Sud
Minucci e Profa. Nilse de Freitas.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
61/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Cardoso Ribeiro, entre a Rua José Galian
Blasco e a travessia da linha férrea.
62/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Valentim Gentil, principalmente entre a Rua
José Felipe do Amaral e a Rodovia Raposo Tavares.
CÍCERO DE AQUINO
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63/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro - Vila Mano.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
64/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão Rua Gonçalo Ferreira de Moraes - Jardim Ouro Verde.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
65/19 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Estrada Municipal Enfermeira Dona
Helena Dias Correia, próximo a Chácara Pedrinha Branca - Jardim Itaipava.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
66/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Alberto Mori, entre a Rua Silva Jardim e a
Rodovia Raposo Tavares.
67/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua 12 de Outubro, entre a Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves e a Rua João Jorge Neder.
68/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Abuassali Abujamra, entre as Avenidas José
Esteves Mano Filho e Hassib Mofarrej.
69/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Antônio Saladini, entre as Ruas 7 de
Setembro e Aristides Lau Sampaio.
70/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Silva Jardim, entre as Ruas Governador
Armando Sales e Alberto Mori.
71/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Avenida Domingos Perino, entre a Avenida Jacinto
Ferreira de Sá e a Rua Santa Catarina.
ABEL DINIZ FIEL
72/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Dois, próximo ao nº 830
- Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
CÍCERO DE AQUINO
73/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Ângelo Barone - Vila Soares.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
74/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Santa Catarina, principalmente entre a Rua
Duque de Caxias e a Rodovia Raposo Tavares.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
75/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Aleixo Garcia,
principalmente no cruzamento com a Rua Profa. Josefa Cubas da Silva.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
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76/19 - Solicita a instalação de redutor de velocidade próximo ao cruzamento das Ruas
Ezequias Nogueira de Souza e Rafael Cassetari.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
77/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Moacir Cassiolato, entre as Ruas Ângelo
Sedassari e Jarbas Alves de Campos.
78/19 - Solicita recapeamento asfáltico no trevo de acesso à Vila Brasil, na rotatória de
acesso ao Jardim Eldorado.
79/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Rio de Janeiro, próximo à rotatória com as
Avenidas Gastão Vidigal e Domingos Camerlingo Caló.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
80/19 - Solicita a intensificação do recolhimento de galhada e a execução de roçada nas
áreas verdes e canteiros centrais no Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
81/19 - Solicita recapeamento asfáltico no trevo de acesso entre a Rodovia Mello Peixoto e a
Rua do Expedicionário.
82/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua do Expedicionário, entre a Rodovia Mello
Peixoto e o trevo do Fórum.
83/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Avenida Armando Silva, entre a rotatória de
acesso ao Aeroporto e a Avenida Comendador José Zillo.
84/19 - Solicita melhorias na iluminação pública da Rua Brasil - Vila Perino.
CÍCERO DE AQUINO
85/19 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Avenida Presidente Dr. Getúlio
Vargas.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
86/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua 12 de Outubro -Vila Margarida.
87/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua 14 de Julho - Vila Margarida.
88/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua 3 de Maio - Vila Margarida.
89/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Rua Dr. João Bento Vieira da Silva Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB).
90/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Conceição Costa - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
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91/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Onofre Antônio Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
92/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Avenidas
Jacinto Ferreira de Sá, Dr. Altino Arantes e Domingos Camerlingo Caló.
CÍCERO DE AQUINO
93/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Antônio Bonifácio - Jardim Anchieta.
94/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Virgilino Pedroso - Jardim Santos Dumont.
95/19 - Solicita limpeza de terreno na Rua Sebastião Domingos Arantes, ao lado do nº 47 Parque Minas Gerais.
96/19 - Solicita limpeza de terreno na Rua Cardoso Ribeiro, defronte ao n° 1.180.
97/19 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua Francisca Alves de Camargo, defronte ao nº
352 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
98/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" nas Ruas
Belo Horizonte, Chile, Dr. Antônio Prado (do n° 519 ao fim), Duque de Caxias (dos n°s 397/398
aos n°s 1.561/1.562), Espírito Santo, Travessa Espírito Santo, Francisco Sales Eulálio, Mato
Grosso, Travessa Quatro e Travessa do Pedestre.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
99/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Francisco Jacob Davanso - Vila Boa
Esperança.
100/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Vendramini - Vila Boa Esperança.
101/19 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio Nicomedes
Peixe - Parque Minas Gerais.
RAQUEL BORGES SPADA
102/19 - Solicita a instalação de rampa de acessibilidade no NEI "Benedita Fernandes Cury".
103/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Dr. Ermelino
Perez.
104/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Engenheiro José Roberto Vito - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
105/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Engenheiro José
Roberto Vito - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
106/19 - Solicita a retirada de entulhos e galhadas na Rua Engenheiro José Roberto Vito,
defronte aos n°s 57, 88, 148, 272 e 323 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
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JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
107/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Dias Negrão - Vila
Musa.
RAQUEL BORGES SPADA
108/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Conceição Costa, defronte aos nºs 88 e 198.
109/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Conceição Costa Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
110/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Waldemar Pedro Barbim - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
111/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Dirce Barioto Brianez - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
112/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Dirce Barioto
Brianez - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
113/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João
Antônio Muraro - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
114/19 - Solicita a poda de árvores no NEI "Benedita Fernandes Cury".
115/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua João Antônio
Muraro - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
116/19 - Solicita a reforma da escada que está cedendo no NEI "Benedita Fernandes Cury".
117/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Emílio Perez - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
118/19 - Solicita roçada ao redor do NEI "Benedita Fernandes Cury".
119/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Emílio Perez Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
120/19 - Solicita a poda de árvores em toda a extensão da Avenida Henrique Migliari.
121/19 - Solicita a retirada de árvore quebrada na Rua Luiz Nogueira, defronte ao nº 545 Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
122/19 - Solicita a roçada em toda a extensão da Avenida Henrique Migliari.
123/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Sebastião Nunes Diniz - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
124/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Sebastião Nunes
Diniz - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
125/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Dimas Franco de
Arruda - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
126/19 - Solicita a limpeza e o recolhimento de galhada em toda a extensão da Avenida
Henrique Migliari.
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127/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Antônio Bertagnoli - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
128/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua João Teodoro Bernardo - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
ABEL DINIZ FIEL
129/19 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas
Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho e Enfermeiro José Augusto Ribeiro - Vila Christoni.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
130/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Antônio José de
Camargo, no trecho entre os nºs 68 e 184 - Jardim Ouro Verde.
131/19 - Solicita pintura de sinalização de solo de faixa de pedestres na Rua Francisco
Constante Netto, defronte ao NEI “Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha” - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
132/19 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Avenida Domingos Perino.
RAQUEL BORGES SPADA
133/19 - Solicita roçada em toda a extensão da Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
134/19 - Solicita pintura de sinalização de solo de faixa de pedestres na confluência das Ruas
Abuassali Abujamra e 3 de Maio, defronte à EMEI “Profa. Judith Leonis Villas Boas” - Vila
Margarida.
135/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, nas
ruas do Jardim Primavera.
RAQUEL BORGES SPADA
136/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua
Maria Cavezalli Mella.
137/19 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Maria Cavezalli Mella, próximo
ao córrego.
CÍCERO DE AQUINO
138/19 - Solicita o rebaixamento de guia na Rua 9 de Julho, defronte ao n° 19.
RAQUEL BORGES SPADA
139/19 - Solicita roçada na USF do Jardim Flórida.
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140/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Narciso Migliari.
141/19 - Solicita roçada no campo de futebol do Jardim Guaporé.
142/19 - Solicita roçada na USF "Vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues" - Jardim
Guaporé.
143/19 - Solicita pavimentação asfáltica na Avenida Anel Viário, no trecho entre o AME "Dr.
Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" e o Jardim Guaporé.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
144/19 - 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.
CÍCERO DE AQUINO
145/19 - Solicita a implantação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua Maria
Pulcinelli Pelegrino, defronte ao nº 115.
146/19 - Solicita limpeza em todos os bueiros localizados atrás do Campo de Futebol Djalma
Baía, do Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
RAQUEL BORGES SPADA
147/19 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Dra. Nilza Lemes de
Oliveira e João de Pontes - Vila Soares.
148/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Dra.
Nilza Lemes de Oliveira - Vila Soares.
149/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Manoel da Silva Mano - Vila Soares.
CÍCERO DE AQUINO
150/19 - Solicita operação “tapa-buracos” no cruzamento das Ruas José Justino de Carvalho
e Francisco Romero.
151/19 - Solicita a revitalização de calçada e do muro atrás do Campo de Futebol Djalma
Baía, do Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
152/19 - Solicita roçada e limpeza atrás do Campo de Futebol Djalma Baía, do Ginásio
Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
153/19 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Izaira Saladini
Crivellari, principalmente defronte ao nº 40 - Jardim Esplendor.
ABEL DINIZ FIEL
154/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Domingos Ângelo,
defronte ao nº 158 - Jardim Eldorado.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
155/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Dr. Caio Mizubuti - Vila Soares.
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CÍCERO DE AQUINO
156/19 - Solicita a instalação de lixeiras em toda a extensão da trilha verde da Avenida
Horácio Soares.
157/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Prof.
Francisco Dias Negrão.
RAQUEL BORGES SPADA
158/19 - Solicita reparos na calçada do NEI "Mário de Andrade".
159/19 - Solicita roçada e limpeza na Praça Vicente Lopes - Jardim Eldorado.
160/19 - Solicita roçada e limpeza no campus da Fatec - Faculdade de Tecnologia de
Ourinhos.
161/19 - Solicita a instalação de coberturas nos pontos de ônibus da Vila Odilon.
162/19 - Solicita a instalação de coberturas nos pontos de ônibus da Vila Musa.
163/19 - Solicita a instalação de coberturas nos pontos de ônibus do Jardim Itamaraty.
164/19 - Solicita a instalação de coberturas nos pontos de ônibus do Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB).
165/19 - Solicita a instalação de coberturas nos pontos de ônibus da Vila São José.
EDVALDO LÚCIO ABEL
166/19 - Solicita pintura de sinalização de solo no local onde ocorrem as aulas de motos das
Autoescolas no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
RAQUEL BORGES SPADA
167/19 - Solicita a instalação de coberturas nos pontos de ônibus do Jardim Quebec.
CÍCERO DE AQUINO
168/19 - Solicita a implantação de lombofaixas ou outro redutor de velocidade nos trechos
que compreendem a trilha verde da Avenida Horácio Soares, onde os munícipes praticam
caminhadas.
RAQUEL BORGES SPADA
169/19 - Solicita limpeza e pintura da Praça do Agricultor, na Rua Emília Terçariol Tocalino.
ABEL DINIZ FIEL
170/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Milton de Abreu,
próximo ao nº 21 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
171/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Vereador Dr. Michel
Abdo Tanus, próximo ao nº 33 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
172/19 - Solicita, com urgência, a troca de lâmpadas da Praça Matheus de Oliveira Ramos,
defronte ao Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU - Residencial Recanto dos Pássaros.
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RAQUEL BORGES SPADA
173/19 - Solicita a instalação de poste de iluminação pública na Alameda Éria Rosa Marcelina
Pires.
174/19 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Avenida Santino Brianezi - Jardim
Santos Dumont.
CÍCERO DE AQUINO
175/19 - Solicita a instalação de banco de concreto na área de prática de vôlei na Praça
Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses).
176/19 - Solicita roçada e limpeza às margens do Córrego do Jacuzinho, paralela à Rua João
Rolli - Jardim Matilde.
177/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno na Rua Atílio Toloto, defronte ao nº 887 Jardim Ouro Fino.
178/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Pará, defronte ao nº 465.
179/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Gaspar Ricardo, defronte ao nº 231.
180/19 - Solicita a notificação de proprietário para que realize roçada e limpeza de terreno na
Avenida Domingos Camerlingo Caló, ao lado do nº 3.450.
ABEL DINIZ FIEL
181/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Pedro Alexandre,
defronte ao nº 1.043 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
182/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João
Alexandre - Vila São José.
183/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Jorge
Tibiriçá.
184/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Cecília Pires dos Santos - Vila Margarida.
185/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Campos Salles - Vila Sá.
186/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Travessa
Henrique Dias - Vila Margarida.
CÍCERO DE AQUINO
187/19 - Solicita pintura de sinalização de solo, indicando vagas de estacionamento para
motocicletas, na Rua do Expedicionário, defronte ao n° 1.385.
ABEL DINIZ FIEL
188/19 - Solicita, com urgência, limpeza de terreno na Rua Loredo Pipoqueiro, defronte ao nº
31 - Jardim do Sol.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
189/19 - Solicita roçada e limpeza no terreno situado na Rua Afonso Ferrazoli, próximo ao nº
272 - Jardim do Sol.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
190/19 - Solicita reparos no asfalto da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, sentido bairrocentro, no trecho logo após a Rotatória Silvestre Palermo, próximo ao Hospital Unimed.
191/19 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Itamaraty.
192/19 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas da Vila Odilon.
193/19 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas do Jardim dos Bandeirantes.
CÍCERO DE AQUINO
194/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, em
todas as ruas recapeadas do Parque Minas Gerais.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
195/19 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas da Vila São José.
196/19 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas da Vila São João.
197/19 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas da Vila São Francisco.
198/19 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas da Vila Margarida.
199/19 - Solicita melhorias no escoamento das águas pluviais na Rua Aleixo Garcia - Jardim
dos Bandeirantes.
CÍCERO DE AQUINO
200/19 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como de faixa de pedestres, em toda a
extensão das Ruas André Esteves Lopes, Altamiro Pinheiro, Antônio Delfino Sobrinho, Augusto
Meneses da Costa, Dezesseis, Dario Alonso, Domingos Fernandes Grillo, Adolpho Alonso
Ferreira, Agostinho Paiva, Emília Terçariol Tocalino, Dr. Roberto Abrahão Abujamra, José Luiz
Lemos Medalha, José Maia de Oliveira - Vicentino -, José do Patrocínio, Prof. Cândido Barbosa
Filho, Jornalista Francisco de Almeida, João Hernandes, Marcelo Caldara, Gonçalves Ledo, Maria
Cunha de Souza, Nelson de Camargo Nascimento, Osório Alves da Silva, Nilso Gaspar, Orlando
Azevedo, Dois, Motorista Ariosto Ferrari, Sebastião Domingos Arantes, Renato Mota, Takao
Kichise, Vinte e Cinco, Vinte e Dois e Vinte e Seis - Parque Minas Gerais.
EDVALDO LÚCIO ABEL
201/19 - Solicita reparos na tampa da boca de lobo situada na esquina das Ruas Antônio
Francisco Saladini e Valdir Pires - Parque Pacheco Chaves.
CÍCERO DE AQUINO
202/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Conceição Costa - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
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203/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da
Rua Sebastião Simião de Souza - Jardim das Paineiras.
204/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua
Vicente Ernesto de Lucca.
205/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Ângelo Sedassari.
206/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Pedroso.
207/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua José Felipe do Amaral.
208/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Joaquim Miguel Leal - Jardim Eldorado.
ABEL DINIZ FIEL
209/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Hermínia Bonetti
Sândano, defronte ao n° 240
210/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Kólio Teshima,
próximo ao n° 373 - Jardim América.
211/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de circular na Rua Eurico Amaral
Santos, em frente ao nº 612.
212/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Pedro Fernandes
Sândano, defronte ao lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto da FAPI).
213/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Ezequias Nogueira de
Souza, defronte ao nº 372 - Jardim Ouro Fino.
214/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Jacinto Ferreira de
Sá, defronte aos nºs 465, 679 e 790.
215/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Manoel Vieira Júnior,
defronte aos nºs 716 e 905 - Jardim Europa.
216/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua João Bond, defronte
ao nº 253 - Jardim Eldorado.
217/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Antônio Caetano
Chaves, defronte ao nº 70 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
218/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Pedro Fantinatti,
próximo ao nº 502 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
CÍCERO DE AQUINO
219/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Osório
Alves da Silva.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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220/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Helena Biazon Saladini - Vila São João.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
221/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Fernando Sanches - Vila
Musa.
222/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Pelegrino Dadona - Vila Musa.
223/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Brasílica Machado Bahia - Vila Musa.
224/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João
Maria Camargo - Vila Musa.
225/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Murilo - Vila Musa.
226/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Leontino Ferreira de Campos - Vila Musa.
227/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Antônio Ruiz - Vila Musa.
228/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Vereador Alberico Albano "Bio" - Vila Musa.
EDVALDO LÚCIO ABEL
229/19 - Solicita roçada e limpeza no entorno do campo de futebol e na EMEF "Prof. Jorge
Herkrath" - Parque Pacheco Chaves.
CÍCERO DE AQUINO
230/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua do Expedicionário.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Edson Fernando Pinto.
RAQUEL BORGES SPADA
2/19 - De congratulações aos funcionários da USF do Jardim Flórida, pelos excelentes
serviços prestados à área da saúde em nosso Município.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
3/19 - De congratulações e aplausos ao 2° Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e
Títulos de Ourinhos, pelos 90 anos completados no dia 14 de janeiro.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
4/19 - De congratulações à nova Diretoria da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - 58ª
Subseção de Ourinhos, Dr. Fernando Alves de Moura - Presidente -, Dr. Antonio Pedro Arbex Neto
- Vice Presidente -, Dra. Juliana Cristina Amaro Petermann - Secretária Geral -, Dr. Rafael Ken
Fukuyama - Secretário Adjunto - e Dra. Angela de Souza Martins Teixeira Marinho – Tesoureira -,
eleita recentemente.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
5/19 - De congratulações ao Corpo de Bombeiros de Ourinhos, pelo seu 50° aniversário
comemorado em 25 de janeiro.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
6/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Siqueira de Andrade.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
7/19 - De congratulações ao professor Marcelo D’Alessandre Sanches, da Etec Jacinto
Ferreira de Sá, pelo seu artigo publicado na renomada revista americana Frontiers in Microbiology.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
8/19 - De congratulações à Sociedade de São Vicente de Paulo (Vicentinos), pelos 83 anos
de fundação no Município, dada em 29 de janeiro de 1936, tornando-se uma das mais importantes
instituições beneméritas de Ourinhos.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
1/19 - Altera o art. 5º., da Lei nº. 6.466, de 25 de outubro de 2018, que dispõe sobre a
estrutura político-organizacional, funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência - COMDEF e dá outras providências.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
2/19 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS pelas entidades e estabelecimentos públicos e privados de atendimento ao público situados no
município de Ourinhos e dá outras providências.
ABEL DINIZ FIEL
3/19 - Cria a "Semana Municipal de Combate à Cinomose e Parvovirose" e dá outras
providências.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
4/19 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Ailton Lorenzon).
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SALIM MATTAR
5/19 - Dispõe sobre o provimento de soros antiofídico, antiaracnídico e antiescorpiônico nas
unidades de emergência e urgência do sistema de saúde do Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
6/19 - Dispõe sobre a proibição da utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos com estouro e estampido no Município e dá outras providências.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
7/19 - Dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de energia elétrica no Município.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
1/19 - Altera dispositivo da Lei Complementar nº. 192, de 04 de julho de 1997, que autoriza a
concessão do direito real de uso e posterior doação a favor da firma “LAJES TRAPÉZIO LTDA”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
RAQUEL BORGES SPADA
1/19 - Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Combate à Pedofilia e à Exploração
Sexual Infantil no município de Ourinhos.
Secretaria da Câmara Municipal, em 30 de janeiro de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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