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2ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, Resolução nº
04, de 09 de junho de 1993, COMUNICA que os trabalhos legislativos
referentes à 2ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 11 de fevereiro
de 2019, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Continuidade da leitura e deliberações dos Requerimentos de nºs 184 a
408/2018, das Indicações de nºs 01 a 230/2018 e das Moções de nºs 01 a
08/2018, remanescentes da 1ª Sessão Ordinária.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição
em livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA
1. Não há matérias a serem inseridas, previamente, para discussão e
votação, nem registro de requerimentos de urgências, até o momento.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 06 de fevereiro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 2ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
412/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 256/2018, que solicita operação “tapaburacos”, recapeamento asfáltico ou reperfilamento nas Ruas Pará, Amazonas, José Felipe do
Amaral, Don José Marello, entre os nºs 600 e 895, Brasil, 13 de Maio e Monteiro Lobato, na
Travessa Acilho de Souza Franca e na Avenida Domingos Perino, entre os nºs 400 e 403.
413/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.756/2018, que solicita operação “tapaburacos” e reperfilamento asfáltico em toda a extensão Rua Alcides Chierentin - Jardim Anchieta.
414/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 2.115/2017, que solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Euclides da Cunha, nos
cruzamentos com as Ruas Paulo Sá, Benjamin Constant, Silva Jardim e Avenida Gastão Vidigal.
415/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 2.113/2017, que solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Governador Armando Sales,
nos cruzamentos com as Ruas Benjamin Constant, Dom Pedro I, Joaquim de Azevedo Jornalista, Silva Jardim, Ari Barroso e Avenida Gastão Vidigal.
416/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.395/2017, que solicita reperfilamento
asfáltico em toda a extensão das Ruas Silva Jardim e Joaquim de Azevedo - Jornalista -, na Vila
Emília.
417/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 415/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se recolocar o poste de iluminação no Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi.
418/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.110/2017, que solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Álvaro Ferreira de Moraes,
nos cruzamentos com as Ruas Silva Jardim, Joaquim de Azevedo - Jornalista, Dom Pedro I e
Benjamin Constant.
419/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 891/2017, que solicita operação “tapaburacos” ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Silva Jardim.
420/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 2.172/2018, que solicita, com urgência,
pintura de sinalização de solo demarcando área restrita para ambulâncias na Rua Silva Jardim,
defronte ao nº 621.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
421/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
instalação de cerca com alambrado no campo de futebol do Jardim Anchieta, bem como construir
vestiário com banheiros e chuveiros.
422/19 - Requer informações sobre a possibilidade de concessão de uma sala para
instalação do C.R.A.O. (Clube Rádio Amizade de Ourinhos).
423/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer lanches e frutas às
crianças dos núcleos das escolinhas de futebol, quando houver jogos ou campeonatos.
424/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir mais salas de aula no NEI
"Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
425/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.403/2017, que requer informações
a respeito da possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo e demarcação de faixas de
pedestres no trevo do Parque Minas Gerais.
426/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir galerias de águas pluviais
e bocas de lobo na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte à EE "Dalton Morato Villas
Boas".
427/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir unidade básica de saúde
ou unidade de saúde da família no Residencial Recanto dos Pássaros III.
428/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir creche no Residencial
Recanto dos Pássaros III.
429/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.537/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua 12 de Outubro.
430/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.225/2018, que solicita limpeza de boca
de lobo na Rua Duque de Caxias, defronte ao nº 2.008 - Vila Brasil.
CÍCERO DE AQUINO
431/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passagem em nível e
abertura de via pública interligando as Ruas Benjamin Constant e Cardoso Ribeiro.
432/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 01/2017, que solicita poda de árvore na
Rua Vereador Geraldo Bernardini nº 312 - Vila Boa Esperança.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
433/19 - Requer informações sobre o descarte de entulhos e lixos em locais impróprios, após
reunião realizada no dia 09/04/2018 acerca da aplicabilidade da Lei Complementar Municipal nº
948/2017.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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434/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 282/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo na rotatória de acesso aos bairros: Vila Brasil, Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant, Jardim Anchieta, Jardim Josefina, Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau (CDHU), entre outros.
RAQUEL BORGES SPADA
435/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.794/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instituir a Casa Rosa no Município, que deverá oferecer serviços
públicos relacionados à saúde da mulher, com atendimentos ginecológico, nutricional,
fonoaudiológico, cardiológico, dermatológico, bem como atendimento humanizado à mulher em
situação de violência doméstica, atendimento assistencial através de sua inclusão no mercado de
trabalho, fornecimento de orientações para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis,
planejamento familiar, entre outros, complementando, assim, os serviços municipais de saúde.
436/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.796/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar ventilador em frente à sala 6 do Centro de Saúde Dr.
Hermelino Agnes de Leão (Postão), para os pacientes que ficam aguardando consulta.
437/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.753/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir rampa de acessibilidade defronte à UBS "Vila Odilon".
438/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.712/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se trocar o piso do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves.
439/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.711/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar placas de energia solar no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
440/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.710/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar concurso público para cargos de serviços gerais, pois há uma
grande falta de funcionários, inclusive para a manutenção da limpeza do Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
441/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.707/2018, que requer informações
sobre o cronograma para a realização de pulverizações visando ao combate de pernilongos por
regiões do Município.
442/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.632/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se implantar um setor de nutrição e uma cozinha, onde será testado,
calculado e pesado todos alimentos que serão servidos nas escolas e creches, sendo que são
20.000 alunos nas escolas públicas.
443/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.398/2018, que requer estudos
sobre a possibilidade de se instalar em nosso Município o CAPS Infanto-Juvenil, para atender
crianças de 3 a 18 anos incompletos, nos casos de transtornos mentais graves e persistentes
(depressão grave, psicoses, quadros ansiosos severos e dependência química).
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444/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.555/2018, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Cultura, sobre a possibilidade de se reparar os aparelhos de arcondicionado do Teatro Municipal Miguel Cury, pois não estão funcionando.
445/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.471/2018, que requer informações
sobre a possibilidade da realização de vistoria de engenheiro da municipalidade na EMEF "Profa.
Dorothildes Bononi Gonçalves", para verificar as trincas nas sapatas onde se encontram os pilares
da quadra aberta.
446/19 - Requer informações e providências imediatas para implantação, na Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos, de serviço de pediatria para atendimento direto de crianças com idade
de até 12 anos, sem exigência do protocolo de triagem preliminar na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
447/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.397/2018, que requer estudos
sobre a possibilidade de se incluir aulas de libras no calendário escolar, diminuindo 5 minutos em
cada aula, visando a inclusão de alunos e pais de alunos, com isso restaria 50 minutos para ser
ministrada aulas de libras.
448/19 - Requer informações e providências imediatas para implantação, na Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos, de serviço exclusivo de sorologia para atendimento direto a qualquer
cidadão no hospital, nos casos de picada por animais peçonhentos, sem exigência do protocolo de
triagem preliminar na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
449/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.341/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se criar um centro de atendimento ao idoso na UBS "Vila Odilon".
450/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.340/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar reforma da UBS "Vila Odilon".
451/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.339/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar parceria entre o Fundo de Solidariedade, Tiro de Guerra e
empresários a fim de realizar a campanha Natal Solidário.
EDVALDO LÚCIO ABEL
452/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar uma Secretaria ou um
Departamento Anti-drogas no município de Ourinhos.
453/19 - Requer informações sobre quando será encaminhada a esta Edilidade a cópia da
prestação de contas da 52ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos.
454/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.698/2018, que requer informações
a respeito do valor gasto com as premiações do rodeio da 52ª Feira Agropecuária e Industrial de
Ourinhos - FAPI.
455/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.696/2018, que requer informações
a respeito de gastos com caminhões, carros, motos, tratores, máquinas em geral e seus
respectivos gastos com combustíveis durante a realização da 52ª Feira Agropecuária e Industrial
de Ourinhos - FAPI.
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456/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.695/2018, que requer informações
sobre os gastos com funcionários no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá para a
realização da 52ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI.
457/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.686/2018, que requer informações
sobre os valores gastos com energia elétrica, bem como o envio de cópias das respectivas faturas
do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, durante a 52ª Feira Agropecuária e Industrial FAPI.
458/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.685/2018, que requer o envio de
lista com os nomes dos patrocinadores e valores dos respectivos patrocínios da 52ª Feira
Agropecuária e Industrial - FAPI.
459/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.684/2018, que requer informações
sobre o parque de diversões da 52ª Feira Agropecuária e Industrial - FAPI.
460/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.683/2018, que requer informações
sobre o estacionamento da 52ª Feira Agropecuária e Industrial - FAPI.
CÍCERO DE AQUINO
461/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando construir
uma pista de motocross em área localizada entre o Kart Clube de Ourinhos e a sede do Cosmos
Futebol Clube, na Estrada de Guaraiúva.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
462/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer transporte escolar aos
alunos que estudam na EE "Virgínia Ramalho", residentes do Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi, do Jardim Colorado e da Vila Marcante.
463/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se atender ao Protocolo nº
005350/2019, que solicita pintura de faixa amarela na Rua Álvaro Ferreira de Moraes, defronte ao
nº 48, Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatológica - Dr. Alcides Gilberto Moraes.
EDVALDO LÚCIO ABEL
464/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.682/2018, que requer informações
sobre os valores gastos com segurança na 52ª Feira Agropecuária e Industrial - FAPI.
465/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.623/2018, que requer informações
a respeito de quantos convites foram vendidos para os shows e camarotes da FAPI 2018.
466/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.622/2018, que requer informações
a respeito da tiragem da gráfica dos convites de shows, camarotes e pulseiras para a FAPI 2018 e
cópias das notas fiscais dos pagamentos realizados para a gráfica.
467/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Deputado Estadual Mauro
Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de solicitar recursos para a
construção de trevo de acesso da Rodovia Raposo Tavares à Vila Brasil.
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468/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Deputado Estadual Mauro
Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de solicitar recursos para a
construção de trevo de acesso da Rodovia Mello Peixoto ao Jardim Itamaraty.
469/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Deputado Estadual Mauro
Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de solicitar recursos para a
construção de 500 casas populares para o Município.
470/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Deputado Estadual Mauro
Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de solicitar recursos para a
Secretaria Municipal de Cultura, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para as
realizações do Festival de Música e do Festival de Dança no Município.
471/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Deputado Estadual Mauro
Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de solicitar recursos para a
perfuração de poços profundos nos bairros com maiores índices de falta de água no Município.
472/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Deputado Estadual Mauro
Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de solicitar recursos para
melhorias ou reformas na sede do Corpo de Bombeiros do Município.
473/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.322/2018, que requer informações
da Prefeitura Municipal a respeito do Processo do Tribunal de Contas nº 18767.989.17-1 e nº
20995.989.17-5, a respeito da Aquisição de Usina Móvel Asfalto e Concreto com Vibro Acabadora
Acoplada.
474/19 - Requer informações a respeito de projetos aprovados do Município no Governo
Federal, aguardando liberação.
475/19 - Requer informações a respeito de projetos aprovados do Município no Governo
Estadual, aguardando liberação.
476/19 - Requer informações a respeito da publicação da Resolução nº 3, de 23 de fevereiro
de 2018, sobre obras inacabadas, autorizando a pactuação de novos termos de compromisso com
entes que queiram retomar obras que tiveram sua execução interrompida.
APARECIDO LUIZ
477/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na Vila
Christoni.
478/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um posto de saúde e uma
creche em terreno ao lado da EMEF "Prof. José Alves Martins" - Jardim Itamaraty.
479/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um crematório no
Cemitério Municipal.
480/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir canteiro central na
Avenida Domingos Camerlingo Caló, no trecho compreendido entre a EE "Profa. Justina de
Oliveira Gonçalves" e o Supermercado Maitan.
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481/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
em toda a extensão do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
RAQUEL BORGES SPADA
482/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade
de se permitir que seja feito a coleta de sangue no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão
(Postão), todos os dias da semana.
CÍCERO DE AQUINO
483/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 694/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Abrahão Abujamra, Jorge Silvestre, Tenente
José Schimidt Filho, Wilson Martins, Mário Tolotto, Felipe Palácios, Francisco Robles Godoy,
Aristides Viana, Antônio Fernandes Grillo, Manoel Joaquim Benatto, Antônio José de Camargo,
Alberto Uliana, Antonio Joaquim Ferreira, Maria Virgínia Leite Monteiro, Augusta Wenig e nas ruas
do entorno das Praças Humberto Mella, Dr. Ovídio Portugal de Souza, Prefeito Dr. Teodoreto
Ferreira Gomes, Prof. Aparecido Gonçalves Lemos, Santa Tereza de Jesus Jornet e Toshio Tone Jardim Ouro Verde.
484/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.341/2017, que solicita reperfilamento
em toda a extensão das Ruas José Dias Negrão, Almiro Cardoso Pereira e Fernando Sanches Vila Santa Maria.
485/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 582/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Dias Negrão - Vila Santa Maria.
486/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 579/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Fernando Sanches - Vila Santa Maria.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
487/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar patrolamento e colocação
de fresa asfáltica na estrada rural que dá acesso à Granja Haru Hattori.
CÍCERO DE AQUINO
488/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 56/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas João Garbim, Fernando Prestes, Ângelo
Martins, Júlio Fernandes, Sud Minucci, Tosihoki Takenaga, Antônio Nicomedes Peixe, Alberto
Mori, Francisco Gerônimo de Abreu, Francisco Jacob Davanso, Henrique Chiarato, José
Vendramini, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Natalino Alves Machado, Osvaldo
Corrêa, Olavo Ferreira de Sá, Professora Luiza Scantamburlo Carrara, Profa. Nilse de Freitas,
Ângelo Sedassari, Marina Cardana Campeão - Vila Boa Esperança I e II Seção.
489/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 627/2018, que solicita reperfilamento ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Manoel da Silva Mano, Ângelo Barone e da
Travessa Três.
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490/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.004/2018, que solicita, urgentemente, a
instalação de redutor de velocidade (lombofaixa), pintura de sinalização de solo e instalação de
placas indicativas de área escolar/crianças, próximo ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos",
localizado na Avenida José Marques de Souza, 244 - Conjunto Residencial Cezira Sândano
Migliari.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
491/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir academia ao ar livre, pista
de caminhada, campo de futebol suíço e praça na área de lazer situada no cruzamento das Rua
Vereador Álvaro Franco de Camargo Aranha e Adolpho Campeão - Vicentino - Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant.
492/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -,
sobre a liberação de acesso à Rodovia Raposo Tavares, pelas Ruas Maria Galdina Rabello e Prof.
Francisco Dias Negrão.
493/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover cursos de formação e de
capacitação a todos os profissionais envolvidos no Projeto Núcleo Esportivo de Futebol de
Ourinhos.
494/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha de
conscientização "Nadar com Segurança" em todas as escolas municipais.
CÍCERO DE AQUINO
495/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 2.638/2018, que
reitera a Indicação nº 253/2018, que solicita pintura de sinalização de solo, inclusive faixa de
pedestres, na Rua Rio de Janeiro, cruzamento com a Rua Chavantes, Rua José das Neves Júnior,
em toda a extensão da Rua Ipaussu, Rua Antônio Netto, cruzamento com a Rua José Justino de
Carvalho, Rua Ipaussu, cruzamento com a Rua José Justino de Carvalho, Rua São Pedro do
Turvo, cruzamento com a Rua Chavantes, Rua José das Neves Júnior, Rua Ipaussu, cruzamento
com a Rua Antônio Netto, e em toda a extensão da Rua Antônio Marquezano.
SALIM MATTAR
496/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas atendidas pelo AME "Dr.
Paulo Cesar Saldanha Rodrigues".
497/19 - Requer informações sobre o cronograma de término da obra do prédio que abrigará
o IML - Instituto Médico Legal e o IC – Instituto de Criminalística.
498/19 - Requer informações sobre o inventário do Parque Arbóreo do Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
499/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar, de forma imediata,
câmeras de videomonitoramento na Estação de Tratamento de Água - ETA.
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500/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir balanção de concreto no
cruzamento entre as Ruas Milton de Abreu e Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo - Residencial
Recanto dos Pássaros III.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
501/19 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar troca de areia do parque da
EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil.
502/19 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar a troca de carteiras e mesas
da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
503/19 - Requer informações sobre os problemas que as lâmpadas de LED recém-instaladas
no Residencial Ville de France já estão apresentando.

INDICAÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
231/19 - Solicita, com urgência, a instalação de redutor de velocidade (lombada) na Rua
Olívio Minucci, nas proximidades do nº 609.
CÍCERO DE AQUINO
232/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão das Ruas Alberto Fernandes Grillo, Bernard Bozon Verduraz (Francês), Capitão
Claudecir Zanetti, Carlos Machado, José Campos de Azevedo, Seis, Sete e Três, da Travessa Um
e da Praça Pedro de Lima - O Pescador - Jardim Nazareth.
233/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Tereza Gonçalves Chiaradia.
234/19 - Solicita a instalação de academia da saúde em praça localizada ao lado do NEI
"Albert Sabin".
235/19 - Solicita roçada e limpeza na praça localizada ao lado do NEI "Albert Sabin".
236/19 - Solicita a revitalização e melhorias na iluminação pública, com a instalação de
lâmpadas de LED, na praça localizada ao lado do NEI "Albert Sabin".
237/19 - Solicita roçada e limpeza em área verde da Rua Helena Biazon Saladini, defronte ao
nº 691.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
238/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Welterson de Moraes Cândido Ribeiro - Vila São Luiz.
239/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Joaquim Floriano da Silva - Vila São Luiz.
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240/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Lídio
Cassiolato - Vila São Luiz.
241/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Salvino de Souza Andrade - Vila São Luiz.
242/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João
Ferreira - Vila São Luiz.
CÍCERO DE AQUINO
243/19 - Solicita roçada e limpeza na parte externa da EMEI "Vinicius de Moraes".
244/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Amazonas, defronte ao nº 1.260.
245/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Manoel Vieira Pinto, defronte ao nº 588.
246/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
todas as ruas do Residencial Parque Gabriela.
247/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Viela Antônio Cruz,
ao lado da Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança.
248/19 - Solicita poda de árvore na Rua Victório Caus Netto, defronte aos nºs 47 e 48 Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
249/19 - Solicita melhorias no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos", no Conjunto
Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari.
250/19 - Solicita a construção de um almoxarifado no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos",
visando acondicionar materiais escolares, documentos arquivados, dentre outros.
251/19 - Solicita a instalação de parque, escorregador, playground, balanço, tanque de areia,
bebedouro interno e portão eletrônico no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos", no Conjunto
Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari.
ABEL DINIZ FIEL
252/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de circular na Rua dos Bancários,
defronte ao Supermercado Maitan.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
253/19 - Solicita investimentos na iluminação noturna das dependências da Estação de
Tratamento de Água e Esgoto (ETA).
CÍCERO DE AQUINO
254/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestre, em
toda a extensão das Ruas Tereza Gonçalves Chiaradia.
255/19 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando parada de veículos escolares na
Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, defronte ao nº 115.
256/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa), pintura de sinalização
de solo e instalação de placas indicativas de área escolar e "cuidado crianças" na Rua Maria
Pulcinelli Pelegrino, defronte ao nº 115.
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257/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa, pintura de sinalização
de solo e instalação de placas indicativas de área escolar e "cuidado crianças" na Rua Emílio Roli,
defronte ao nº 801.
258/19 - Solicita pintura no chão (amarelinhas, dentre outras brincadeiras) no espaço externo
da saída da sala de uso múltiplo do NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
259/19 - Solicita pintura ou assentamento de piso na calçada do entorno do NEI "Profa. Hilda
Kortz Amaral Santos".
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
260/19 - Solicita providências quanto ao buraco no asfalto do cruzamento das Ruas Gaspar
Ricardo e Santa Catarina.
261/19 - Solicita atendimento ao Protocolo nº 003645/2019, que solicita corte de árvore na
Rua Telésphoro Tupiná, defronte ao nº 92 - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
262/19 - Solicita pintura de linhas de estímulo à redução de velocidade ou lombofaixa na Rua
Silva Jardim, próximo ao n° 1.012.
CÍCERO DE AQUINO
263/19 - Solicita a instalação de cobertura em todos os pontos de ônibus do Residencial
Recanto dos Pássaros, Jardins Europa e São Carlos, Vila Boa Esperança e Parque Minas Gerais.
264/19 - Solicita roçada e limpeza ao redor do Campo de Futebol da Sandiza.
265/19 - Solicita roçada e limpeza na praça da Rua Henrique Terçariol - Vila Operária.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
266/19 - Solicita limpeza e retirada de entulho na Rua Silva Jardim, defronte ao nº 63.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
267/19 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do
Jardim Josefina.
268/19 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do
Conjunto Habitacional Caiuá.
269/19 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do
Jardim Anchieta.
270/19 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
271/19 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus da Vila
Brasil.
272/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas Prof.
Francisco Dias Negrão e Maria Galdina Rabello - Jardim Josefina.
273/19 - Solicita patrolamento e colocação de cascalho na Estrada do Ribeirão Grande.
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274/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Marginal e
Fiori Giglioti - Residencial Parque das Flores.
275/19 - Solicita a construção de boca de lobo no cruzamento das Ruas Maria Cunha de
Souza e José Maia de Oliveira - Vicentino - Parque Minas Gerais.
CÍCERO DE AQUINO
276/19 - Solicita a instalação de tubos de concreto na viela de acesso ao NEI "Profa. Hilda
Kortz Amaral Santos", no Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari, a fim
de que seja inibido o acesso de veículos, motos etc, haja vista que o local é a entrada e saída das
crianças que frequentam a escola.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
277/19 - Solicita limpeza no interior do Cemitério Municipal.
278/19 - Solicita reparos na iluminação pública do perímetro urbano da Rodovia Raposo
Tavares.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
279/19 - Solicita roçada e limpeza na EMEI "Abelardo Pinto" - Vila Brasil.
280/19 - Solicita troca de lâmpadas de iluminação pública nas Ruas Narciso Migliari e Belo
Horizonte.
281/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Maria Pacheco e
Chaves, próximo ao nº 29 - Parque Pacheco Chaves.
282/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno na Rua Maria Pacheco e Chaves, próximo ao
nº 29 - Parque Pacheco Chaves.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
283/19 - Solicita, com urgência, o conserto da calha da cobertura da quadra poliesportiva e
instalação de cobertura em parque da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil.
284/19 - Solicita a reforma do alambrado da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil,
danificado pela queda de árvore.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
285/19 - Solicita roçada e limpeza no canteiro central da Rodovia Mello Peixoto,
principalmente próximo ao trevo de acesso ao Residencial Ville de France.
286/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão do Residencial Ville de France.

MOÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
9/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Petrelli.
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EDVALDO LÚCIO ABEL / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / SALIM MATTAR
10/19 - De pesar pelo falecimento do Dr. José Luiz Matachana de Camargo Pires.
TODOS VEREADORES
11/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Alexandre Luz de Campos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
12/19 - De congratulações e aplausos ao oficial PM Adriano Aranão, pela promoção ao posto
de Tenente Coronel PM e por ter assumido o Comando do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária - 2º
BPRv - das Regiões de Bauru, Jaú, Ourinhos, Assis, Marília, Araçatuba e Presidente Prudente.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
13/19 - De pesar pelo falecimento de Marcelo Laperuta.

PROJETOS DE LEI :
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
8/19 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Estádio Municipal Hamilton Firmino
Ribeiro).
9/19 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Estelita Felisbino Moreira
“Dona Santa”).

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA:
RAQUEL BORGES SPADA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / ABEL DINIZ FIEL / APARECIDO
LUIZ / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA / JOSÉ CARLOS
VIEIRA DOS SANTOS
1/19 - Acrescenta o § 2° ao Artigo 1° da Lei Orgânica do Município de Ourinhos,
reconhecendo a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - como meio legal de comunicação e
expressão.
Secretaria da Câmara Municipal, em 06 de fevereiro de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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