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3ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 18 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 3ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 18 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 372 a
408/2019, das Indicações de nºs 01 a 230/2019 e das Moções de nºs 01 a
08/2019, remanescentes da 1ª Sessão Ordinária; leitura e deliberações
dos Requerimentos de nºs 412 a 503/2019, das Indicações de nºs 231 a
286/2019 e das Moções de nºs 09 a 13/2019, remanescentes da 2ª
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. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2019, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Dispõe sobre a criação da
Frente Parlamentar em Combate à Pedofilia e à Exploração Sexual Infantil
no município de Ourinhos.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 13 de fevereiro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 3ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
505/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 410/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar coberturas e assentos nos pontos de ônibus localizados às
margens da Rodovia Raposo Tavares, no perímetro do Município.
506/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir galerias pluviais e bocas
de lobo em toda a extensão da Rua Ampliato Martins Teixeira.
507/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 411/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do
Jardim Guaporé.
508/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
construção de creche no Jardim Josefina.
509/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reativar a piscina do Centro Social
Urbano - CSU -, para a prática de aulas de natação e hidroginástica.
510/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar Campanha de
Conscientização para Empinar Pipas com Segurança.
511/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água
potável e refrigerada em todos os núcleos das escolinhas de futebol.
512/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer cursos de capacitação de
primeiros socorros para professores e funcionários das escolas e creches do Município.
513/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar cadeiras de roda e de
banho aos alunos com deficiência física, para as creches e escolas municipais e estaduais.
514/19 - Requer informações sobre estudos para evitar que as águas de enxurradas invadam
o campo de futebol do Jardim Josefina.
515/19 - Requer informações sobre o cronograma para a instalação de CRAS nos bairros que
não possuem tal assistência à população.
516/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir ciclovia na Rua Edwin
Haslinger (Leopoldo), interligando os Jardins Guaporé e Industrial e a Vila São Luiz.
517/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento ou
reperfilamento asfáltico no estacionamento da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
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518/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar escolinhas de futebol de
salão, voleibol e basquete, para ambos os sexos, nas quadras do Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau (CDHU).
519/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.308/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar cobertura e assentos em todos os pontos de ônibus do Jardim
Eldorado.
520/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar calçamento e instalação de
bancos no pátio interno da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta".
521/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 283/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na rotatória de acesso à Vila Brasil e ao Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU), entre outros.
522/19 - Requer informações sobre a possibilidade de urgentes providências quanto aos
alagamentos ocorridos nos dias de chuva na Rua Masaichi Nishiyama - Conjunto Residencial
Cezira Sândano Migliari.
523/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.625/2018, que solicita instalação de
lixeira defronte ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
524/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 639/2018, que solicita a implantação de
lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Jornalista Heron Domingues, defronte ao nº 474,
entre as Ruas Álvaro Rolim e Antônio Segala - Vila Brasil.
525/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre e pista
de caminhada na Associação de Moradores de Bairros do Parque Minas Gerais.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
526/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de
conscientização dos pedestres e motoristas quanto à utilização da faixa de pedestres de forma a
criar uma cultura de respeito aos munícipes que a utilizam.
527/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde e à UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho", quanto à obrigatoriedade de se manter um profissional disponível na unidade para
atendimento de urgência e emergência na área de odontologia.
528/19 - Requer informações, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de
São Paulo, sobre a possibilidade de se implantar, no Município, o Programa Bom Prato do
Governo Estadual, para oferecer à população de baixa renda, refeições saudáveis e de qualidade
a custo acessível.
529/19 - Requer informações a respeito de quais cursos de capacitação profissional são
oferecidos aos munícipes e aos servidores públicos de nossa cidade.
530/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de habitação no
Município de forma que facilite aos servidores públicos municipais a aquisição de sua casa
própria.

Pag. 2

531/19 - Requer informações sobre os estudos realizados para a implantação de pontos de
internet grátis (Wi-Fi) em todas as praças públicas do Município, através do Programa Cidade
Digital do Governo Federal, bem como informar acerca do prazo para a implantação do projeto.
532/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um cronograma de atividades
físicas, de cultura, recreação e lazer, nos finais de semana, no Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá.
533/19 - Requer informações a respeito dos estudos realizados para a criação de uma frente
de trabalho com o objetivo de intensificar os serviços de limpeza e pintura de guias e sarjetas,
roçada e recolhimento de galhadas no Município.
534/19 - Requer informações a respeito dos planos e ações que serão realizados pela
Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2019 visando aumentar o número de médicos
especialistas no Município.
535/19 - Requer informações quanto ao transporte de funcionários que vem sendo realizado,
tanto pela Prefeitura Municipal como por terceirizações, em caçambas e carrocerias de caminhões
no Município.
536/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar horário para atendimento
odontológico noturno, no período das 18 às 21 horas, nas unidades básicas de saúde.
537/19 - Requer informações sobre a previsão para a construção de passeios públicos, ao
redor de todas as áreas verdes do Município.
538/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um profissional
farmacêutico em cada unidade de saúde do Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
539/19 - Requer informações a respeito do cronograma de manutenção em academia de
saúde da Praça Prefeito Benício do Espírito Santo, defronte à Igreja São Pio X - Vila Margarida.
540/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.741/2018, que requer cópia do
processo nº 25.479, de 4 de julho de 2018, que originou o Decreto nº 7.067, de 30 de novembro
de 2018.
541/19 - Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, a respeito da
cobrança de multa de lacre violado em residência, pois, conforme o Processo nº 68/2019, fotos e
documentos, não houve nenhum tipo de violação aos lacres.
542/19 - Requer informações a respeito do Inquérito Civil nº 14.0358.0000066/2019-0, que
está no Ministério Público de Ourinhos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
543/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.007/2017, que requer informações
sobre a viabilidade da aquisição de um caminhão “prancha” ou o aluguel temporário de um
guincho, a fim de dar cumprimento à Lei nº 6.303, de 23 de agosto de 2016.
544/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.133/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir passagem em nível, bem como passeio público, interligando
as Ruas João Jorge Neder e Vitório Christoni.
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545/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 3.324/2017, que
reitera a Indicação nº 210/2017, que solicita reparos e pintura na quadra poliesportiva, localizada
entre as Ruas Cecília Pires dos Santos e Abuassali Abujamra, próximo à UBS da Vila Margarida.
546/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.648/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se investir na infraestrutura do Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
547/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.436/2018, que requer informações
sobre o cronograma de execução do projeto para a instalação dos quatro Ecopontos no Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
548/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada em
área verde situada entre as Ruas Vereador Adelino Breve e José Oliveira da Silva.
549/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 641/2018, que solicita a troca da
iluminação pública por lâmpadas de LED nas marginais da entrada da cidade, na Rodovia Raposo
Tavares.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
550/19 - Requer informações sobre providências, com máxima urgência, relativas à
destinação de mudas de árvores de diversas espécies que estão se perdendo no Horto Florestal
do Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
551/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o SAMU Animal em nosso
Município.
CÍCERO DE AQUINO
552/19 - Requer informações, junto à empresa prestadora de serviços AVOA, sobre a
possibilidade de se instalar ponto de ônibus na Rua Marina Cardana Campeão, entre o Parque
Minas Gerais e o Residencial Parque Gabriela.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
553/19 - Requer informações do Deputado Estadual Ricardo Madalena sobre a possibilidade
de se intervir junto ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER - para que se construa um
viaduto no trevo da Vila Brasil com a Rodovia Raposo Tavares.
554/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.195/2018, que solicita providências em
relação ao terreno na Rua Narciso Migliari, ao lado do nº 1.065 - Vila Nova Sá.
555/19 - Requer informações sobre vaga em creche, solicitada através de Protocolo nº
0011/2019, para a filha de Isabela Garcia Leite.
556/19 - Requer informações sobre vaga em creche, solicitada através de Protocolo nº
0147/2019, para o filho de Ana Claudia de Melo.
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557/19 - Requer providências em relação à conta de água absurda no valor de R$ 1.719,50,
na Associação de Moradores de Bairros do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi/Jardim
Colorado.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
558/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
de toda a extensão do Jardim Santos Dumont.
559/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
de toda a extensão do Jardim Guaporé.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
560/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir, através da Secretaria
Municipal de Saúde, o medicamento Ibogaína, para o tratamento de dependentes químicos.
561/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar pontos de carga e
descarga no cruzamento entre a Rua do Expedicionário e a Rua São Paulo.
562/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir balanção de concreto ou
galeria para águas pluviais no cruzamento das Ruas Vicente Ernesto de Lucca e Emílio Roli Jardim Anchieta.
563/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 2.176/2018, que
reitera a Indicação nº 714/2017, que solicita a implantação de lombada na Estrada Municipal
Aristides do Nascimento Albano.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
564/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
Avenida Vitalina Marcusso, que dá acesso à FATEC.
ABEL DINIZ FIEL
565/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.456/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar bebedouros para cachorros nas praças do Município.
566/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.176/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se ampliar a EMEF "Dr. Salem Abujamra".
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / RAQUEL BORGES SPADA
567/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.157/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instituir a Casa do Parto no Município, que deverá fornecer serviços
públicos para toda a região e classe social, tais como: atendimento integral à saúde da mulher,
pré-natal adequado, nutricionista, atividades educativas para estimular o vínculo com o recémnascido e, o mais importante, incentivo à amamentação exclusiva.
RAQUEL BORGES SPADA
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568/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.162/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar parceria com o CR - Centro de Ressocialização -, visando
utilizar os jovens na limpeza no Cemitério Municipal.
569/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.163/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando mudar o sentido da sinalização de (PARE) na
Rua Adolfo Galileu, para que seja nas ruas transversais, bem como reforço na pintura.
570/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.177/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir capela ecumênica na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
571/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.183/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se promover palestras nas escolas com profissionais sobre prevenção ao
suicídio.
572/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.212/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se contratar costureiras, através de concurso público, para trabalhar na
Associação de Pais e Amigos da Escola Municipal de Bailado de Ourinhos.
573/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.213/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de realizar o Projeto Guri em período integral.
574/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.235/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à compra de aparelho de ar-condicionado
para instalar na capela do Cemitério Municipal.
575/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 2.109/2018, que
reitera a Indicação n° 385/2018, que solicita a troca dos colchonetes de todas as creches do
Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
576/19 - Requer informações a respeito de quantos casos de dengue foram registrados e
quantos casos estão sobre suspeitas no município de Ourinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
577/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.100/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar parceria entre a Orquestra Bachiana do SESI e a Escola
Municipal de Música de Ourinhos, com o apoio da Prefeitura Municipal.
578/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 2.039/2018, que
reitera a Indicação nº 1.568/2017, que solicita a instalação de torneira na Praça Bertulino Custódio.
579/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.038/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir mais quatro salas na EMEF "Profa. Dorothildes Bononi
Gonçalves", para comportar alunos do 6º e do 9º anos.
580/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.985/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se contratar professores de balé para todos os CRAS e para o Centro de
Esportes e Artes Unificados - CEU.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
581/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 2.783/2018, que
reitera o Requerimento nº 2.304/2018, que requer o envio de cópias de todos os relatórios
mensais da Comissão de Avaliação da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", de janeiro de 2018 até a
presente data.
RAQUEL BORGES SPADA
582/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.949/2018, que
reitera a Indicação nº 1.721/2017, que solicita construção de uma ponte de estrutura metálica, com
fechamento lateral para maior segurança, no Córrego Água das Furnas - Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato.
583/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.878/2018, que
reitera a Indicação nº 651/2018, que solicita pavimentação asfáltica na Rua 3 de Maio, ao lado do
Campo Miguel Cury - Vila Margarida.
584/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.757/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar lanchódromo no Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
EDVALDO LÚCIO ABEL
585/19 - Requer informações a respeito de melhorias na estrutura da Praça Hermenegildo
Zanotto, próximo à EMEF “Profa. Adelaide Pedroso Racanello”.
586/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de aumento de rondas policiais, nos
horários de entrada e saída, nas proximidades das escolas do Município.
587/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.778/2018, que requer informações
a respeito dos valores gastos com mão de obra e decoração natalina na área central do Município.
ABEL DINIZ FIEL
588/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.255/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir passarela na Rodovia Raposo Tavares, entre o Clube Atlético
Ourinhense e a Vila Sândano.
RAQUEL BORGES SPADA
589/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se convocar mais aprovados no último
concurso para o cargo de cozinheira.
APARECIDO LUIZ
590/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar serviço de patrolamento e
colocação de fresa asfáltica na estrada da extensão da Rua Raphael Noschesi, do Jardim
Itamaraty, que dá acesso à Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP).
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INDICAÇÕES:
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
287/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria
do Carmo Ferreira Matozinho.
288/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Almiro Cardoso Pereira.
289/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua São
José.
290/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Helena Biazon Saladini.
291/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Fernando Sanches.
292/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Pelegrino Dadona.
293/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Brasílica Machado Bahia.
294/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua João Maria Camargo.
CÍCERO DE AQUINO
295/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
296/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua José Murilo.
297/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Leontino Ferreira de Campos.
298/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Antônio Ruiz.
299/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Vereador Alberico Albano "Bio".
300/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua José Dias Negrão.
CÍCERO DE AQUINO
301/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua São José.
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302/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Almiro Cardoso Pereira.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
303/19 - Solicita roçada e limpeza no NEI "Mário de Andrade", pois o local está com mato
muito alto, servindo para a proliferação de ratos, escorpiões e outros animais peçonhentos.
CÍCERO DE AQUINO
304/19 - Solicita revitalização e instalação de lâmpadas de LED em todas as vielas situadas
entre as Ruas Dr. Caio Mizubuti, Manoel da Silva Mano, Inelcino José de Oliveira e Ângelo Barone
- Vila Soares.
305/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Alamedas
Dolores Robles Godoy, Éria Rosa Marcelina Pires, Juvenal Rodrigues de Almeida, Américo
Polidoro, João Smânia, Francisco Carlos Rodrigues, Luiz Ferreira, Cirillo Francisco Leite e
Claudionor Pimentel Correa de Lara, bem como da Rua Antônio Marques Vianna - Jardim das
Paineiras.
306/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
todas as ruas do Jardim Santos Dumont.
307/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED de todas as Ruas
do Jardim Santos Dumont: João Antero Felício, Nicola Vetroni, Fernando Natale, José Del Ciel
Filho, Augustin Sangalli Breve, Juvenal José Rabello, Francisco de Almeida Lopes, João Carlos
Vieira, Antônio Lúcio de Carvalho, Isabel Gonçalves de Lima, Virgilino Pedroso, Manoel Robles
Godoy, José Garcia Leal, Nelson Minucci, Nereus Garcia, Thomaz Lopes, Hugo Luz e Osmar de
Vecchi, bem como das Avenidas Presidente Goulart, Santino Brianezi, Perimetral Dois, Aureliano
Antônio Gonçalves e Paulo Bozon Verduraz.
308/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão das Ruas João Antero Felício, Nicola Vetroni, Fernando Natale, José Del Ciel Filho,
Augustin Sangalli Breve, Juvenal José Rabello, Francisco de Almeida Lopes, João Carlos Vieira,
Antônio Lúcio de Carvalho, Isabel Gonçalves de Lima, Manoel Robles Godoy, José Garcia Leal,
Nereus Garcia, Thomaz Lopes, Hugo Luz, Osmar de Vecchi, bem como da Avenida Paulo Bozon
Verduraz - Jardim Santos Dumont.
309/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Nereus Garcia, defronte ao
nº 190 - Jardim Santos Dumont.
310/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Rua Santos
Dumont, defronte ao Clube Atlético Ourinhense (CAO).
311/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Henrique Oliva Santade.
312/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Projetada B e Tenente Barbosa - Jardim Santa Fé.
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313/19 - Solicita melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Alameda Benedito
Siqueira - Jardim Santa Fé.
314/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão das Ruas Henrique Pontara, Paschoal Henrique e Vitório Christoni, bem como das
Alamedas Stella Regina Baxhix, Antônio Francisco Barbosa, Francisco Neto e Thomaz Chine.
315/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão das Ruas Oraldo Varalta, Daniel Leite, José Marreira de Souza, Antônio Dias Ferraz,
Manoel Rodrigues, João Bruzarosco, Três, Alice Teixeira de Oliveira e Profa. Maria José Ferreira,
bem como da Alameda Laurindo Lopes.
316/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão do Jardim São Judas Tadeu, principalmente nas Ruas Manoel de Oliveira, Hermínio
Sabino, Carlos Augusto Amaral, Quatro, Treze, Radialista Irineu Veroneze e Maria Pastora da
Silva.
317/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão das Ruas José Gomes dos Santos e Dez, bem como da Avenida Santino Brianezi.
318/19 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Maria do Carmo
Ferreira Matozinho.
EDVALDO LÚCIO ABEL
319/19 - Solicita roçada e limpeza dos terrenos próximos à Associação Defensora dos
Animais de Ourinhos - ADAO, no sentido de diminuir a proliferação de cobras, ratos e escorpiões
na região.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
320/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixas de pedestres,
nos cruzamentos da Rua Cristóvão Colombo - Vila Sá.
321/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, no
cruzamento da Rua José Galvão com a Rua Silva Jardim - Vila Moraes.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
322/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus de circular na Rua Dr. Antônio
Prado, defronte ao Centro Cultural Tom Jobim.
APARECIDO LUIZ
323/19 - Solicita o recolhimento de tronco de árvore na Rua Manoel Pessoa, próximo ao nº 98
- Jardim Josefina.
CÍCERO DE AQUINO
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324/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda extensão
das Ruas Euclides da Cunha, Arlindo Luz, Paraná, Rio de Janeiro, Hermínio Joaquim dos
Remédios, Eurico Amaral Santos, do Expedicionário, João Bond, João Jorge Neder, 15 de
Novembro, Henrique Pontara, José Velmiro Teiga, Engenheiro Frontim, Antônio Carlos Mori, 9 de
Julho, Adolfo Galileu e Paulo Sá, nas Avenidas Dr. Altino Arantes, Presidente Dr. Getúlio Vargas e
Conselheiro Rodrigues Alves e na Ladeira Rio de Janeiro.
325/19 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Milton de Abreu, defronte ao
nº 700, no cruzamento com a Rua Renee Machado Branco Ferraro - Residencial Oswaldo Brizola.
326/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" nas
Ruas Adalberto Dias Bogado e Milton de Abreu - Residencial Recanto dos Pássaros.
327/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Marginal - Residencial Parque das Flores.
328/19 - Solicita revitalização do Córrego do Jacuzinho, localizado ao lado da Rua Fiori
Giglioti - Residencial Parque das Flores.
329/19 - Solicita a substituição de toda a iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas José Justino de Carvalho, Marginal, Ivo Campiom, Santa Mônica e Fiori
Giglioti - Residencial Parque das Flores.
330/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as ruas
do Residencial Parque das Flores.
ABEL DINIZ FIEL
331/19 - Solicita a implantação de ponto de ônibus intermunicipal na Rua Santos Dumont, no
entroncamento com a Rodovia Raposo Tavares.
CÍCERO DE AQUINO
332/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
extensão das Ruas Ivo Campiom, Santa Mônica e Fiori Giglioti - Residencial Parque das Flores.
ABEL DINIZ FIEL
333/19 - Solicita, em caráter de urgência, a construção de boca de lobo para escoamento de
águas pluviais na Rua Benedito Perino, em frente ao nº 764 ou nas proximidades - Jardim São
Domingos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
334/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Álvaro
Doriguello e Milton de Abreu - Residencial Recanto dos Pássaros.
336/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Alonso
Faustino Dias e Milton de Abreu - Residencial Recanto dos Pássaros.
337/19 - Solicita a construção de boca de lobo na Rua Nelson Ribeiro de Carvalho, defronte
ao nº 201, esquina com a Rua Milton de Abreu.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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338/19 - Solicita a instalação de lixeiras em torno do lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes,
defronte ao Residencial Royal Park.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
339/19 - Solicita poda de árvore na Praça José Ferreira de Castro, onde é realizada a “Feira
da Lua” - Vila Kennedy.
340/19 - Solicita melhorias na rede de galerias de águas pluviais da Rua Henrique Pontara,
próximo ao cruzamento da linha férrea, de forma a evitar as constantes inundações que ocorrem
no local.
341/19 - Solicita corte de árvore na Avenida José Esteves Mano Filho, defronte ao nº 47 Jardim Paulista.
342/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Chavantes, defronte ao nº 506 - Jardim
Matilde.
343/19 - Solicita manutenção nos bebedouros de água dos locais onde são ministradas aulas
de zumba no Município.
CÍCERO DE AQUINO
344/19 - Solicita, com urgência, providências quanto às quatro árvores que estão obstruindo
o passeio público na Rua Thomaz Lopes, defronte ao nº 294 - Jardim Santos Dumont.
346/19 - Solicita melhorias na sinalização de trânsito nas vias próximas ao cruzamento da
Avenida Domingos Camerlingo Caló com a Rua Alpino Buratti, considerando as recentes
mudanças realizadas no local.
EDVALDO LÚCIO ABEL
347/19 - Solicita melhorias na Praça José Cardinali Mader, situada na Vila Boa Esperança.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
14/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Eva Freire da Silva.
EDVALDO LÚCIO ABEL / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
15/19 - De apoio à Universidade Estadual Paulista (UNESP), pela manutenção e
permanência do Campus de Ourinhos, bem como pela criação do curso de Direito na unidade
universitária.
SALIM MATTAR
16/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valter Aparecido Turcato.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
17/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Célia Regina Evangelista.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / RAQUEL BORGES SPADA
18/19 - De congratulações aos reeducandos do CR - Centro de Ressocialização de Ourinhos,
pela participação e qualificação no programa Via Rápida Expresso do Governo do Estado,
realizado na EE "Virgínia Ramalho", entre os dias 28 de janeiro e 8 de fevereiro, com aulas
teóricas e práticas, como pintores prediais e futuros microempreendedores individuais.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / ABEL DINIZ FIEL
19/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Luiza Correia da Silva.

PROJETOS DE LEI :
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
10/19 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Elias Moreira).
11/19 - Dispõe sobre denominação do Sistema de Reservação Sul (Sistema de Reservação
"Servidor Municipal Edvaldo Ferreira da Silva").
12/19 - Dispõe sobre denominação do Sistema de Distribuição Sudoeste "Poço Profundo da
Vila São João" (Sistema de Distribuição "Servidor Municipal Sebastião Raia").
13/19 - Dispõe sobre denominação do Poço Profundo Parque dos Diamantes (Poço Profundo
"Servidor Municipal Amarildo Ricardo").
14/19 - Dispõe sobre denominação do Poço Profundo Residencial Ville de France II (Poço
Profundo "Servidor Municipal Flávio Lopes Jaquetone - Palito").
15/19 - Dispõe sobre denominação do Reservatório Bela Vista (Reservatório “Servidor
Municipal Celso dos Reis - Baianinho”).
16/19 - Dispõe sobre denominação do Sistema Reservação Leste do Parque Minas Gerais
(Sistema de Reservação “Benedito Rocha”).
17/19 - Dispõe sobre denominação do Sistema de Reservação e Distribuição Oeste (Sistema
de Reservação e Distribuição "Servidor Municipal João Carlos Tacioli").
18/19 - Dispõe sobre denominação do Complexo de Reservatórios do Jardim Anchieta
(Complexo de Reservatórios "Servidor Municipal Irineu Pereira Alvim - Ratinho").

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
2/19 - Altera os Anexos I e IV e acrescenta Anexo VII, na Lei Complementar nº. 958, de 19 de
abril de 2017, que dispõe sobre nova reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências.
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PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA / APARECIDO LUIZ /
ABEL DINIZ FIEL / CÍCERO DE AQUINO
2/19 - Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada
para acompanhar e realizar estudos referentes ao assoreamento do lago do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá.
EDVALDO LÚCIO ABEL / CÍCERO DE AQUINO
3/19 - Altera o caput e o § 1º. do Artigo 1º. da Resolução nº. 04/2007, inserindo a categoria
Policial Civil no rol de homenageados com a concessão do Diploma “Policial Destaque do Ano”.
MESA DIRETORA
4/19 - Altera dispositivos da Resolução n°. 04, de 09 de junho de 1993 (Regimento Interno da
Câmara Municipal de Ourinhos).
Secretaria da Câmara Municipal, em 13 de fevereiro de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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