PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 36ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
3.131/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre a
Secretaria Municipal de Saúde e a UNESP, visando à realização de exames em crianças que se
encontram na fila de espera para atendimento.
3.132/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se restaurar a calçada da "Praça das
Corujas".
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
3.133/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passagem em nível,
bem como passeio público, interligando as Ruas João Jorge Neder e Vitório Christoni.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
3.134/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 435/2017, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Don José Marello - Vila Perino.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
3.135/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir o Programa Prefeitura no
Bairro, de forma a desenvolver ações integradas das Secretarias Municipais de Assistência Social,
Saúde, Educação e de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de aproximar
mais a administração pública da população.
3.136/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Programa Empreendedor
Digital, com o propósito de promover a presença digital do empreendedor e auxiliar no seu
crescimento por meio do marketing on-line.
3.137/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir o Programa Empresa
Amiga do Esporte e do Lazer, de forma que as empresas possam ajudar o setor de esporte e lazer
e, em troca, possa exibir o seu nome em ações publicitárias, como placas e outdoors nas redes
sociais entre outros.
3.138/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de capacitação
e qualificação profissional junto aos servidores públicos municipais.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
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3.139/17 - Requer informações sobre quais providências estão sendo tomadas em relação a
constante falta de água em vários bairros do Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
3.140/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar ronda policial periódica
defronte às EMEF's "Jandira Lacerda Zanoni" e "Prof. José Alves Martins" - Jardim Itamaraty.
3.141/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar ronda policial periódica na
quadra esportiva ao lado do Centro Comunitário da Vila Odilon.
3.142/17 - Requer informações sobre a falta de água no Jardim Aurora e na Vila Emília.
3.143/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar providências e realizar
ronda policial periódica devido à situação encontrada no Pátio da Rede Ferroviária (Pátio de
Manutenção de Vagões) na Rua Rui Barbosa - Vila Margarida.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
3.144/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água
potável e refrigerada em todos os núcleos das escolinhas de futebol.
3.145/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um reservatório de água
no Jardim São Francisco.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
3.146/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se sanar o problema de constante
falta de água no Jardim Quebec.
3.147/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se sanar o problema de constante
falta de água no Jardim Itamaraty.
EDVALDO LÚCIO ABEL
3.148/17 - Requer informações a respeito de quanto foi arrecadado com os ingressos
vendidos com o evento Arena Cross.
3.149/17 - Requer informações a respeito da quantidade de alimentos arrecadados com o
evento Arena Cross.
3.150/17 - Requer informações a respeito de quais entidades e a quantidade de alimentos
que serão encaminhados a cada uma, arrecadados com o evento Arena Cross.
3.151/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de pagamento de insalubridade
aos servidores da SAE, que trabalham com abertura de vala para verificação de vazamento de
água e esgoto, podendo ocorrer possível contaminação pela exposição ao esgoto.
3.152/17 - Requer informações a respeito da falta de medicamentos e a previsão de quando
será normalizada a entrega de medicamentos nas unidades de saúde do Município.
3.153/17 - Requer informações sobre a possibilidade de urgentes providências no sentido de
regularizar o abastecimento de água no Município, pois a situação atual é insustentável,
provocando vários transtornos.
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3.154/17 - Requer informações a respeito da falta dos medicamentos psiquiátricos,
principalmente Haldol Decanoato Injetável, que é muito usado para tratar pacientes psiquiátricos
em crise.
APARECIDO LUIZ
3.155/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar radar fixo na Avenida
Heraldo Nascimento Abujamra - Jardim Itamaraty.
3.156/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma semana de
conscientização dos motoristas sobre os limites de velocidade nos bairros.
3.157/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um projeto para aulas de
capoeira nas associações de moradores de bairros do Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
3.158/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre a possibilidade de se incentivar plantio e
reposição de árvores no Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
3.159/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o horário de
atendimento do Núcleo de Saúde - Jardim Guaporé, pois está atendendo apenas até ao meio dia.
3.160/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar clínico geral, pediatra,
ginecologista e dentista, para atendimento no Núcleo de Saúde - Jardim Guaporé.
3.161/17 - Requer informações a respeito da prestação de contas do evento Arena Cross,
ocorrido em nosso Município.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
3.162/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se melhorar a distribuição de água
no Jardim São Francisco.
EDVALDO LÚCIO ABEL
3.163/17 - Requer informações a respeito da falta de produtos de higiene e limpeza,
principalmente papel higiênico, nas escolas do Município.
3.164/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar cópia do cardápio da
merenda escolar dos últimos 30 dias.
3.165/17 - Requer informações a respeito das providências para normalizar o atendimento de
pacientes em espera por cirurgias eletivas, principalmente nos casos mais críticos.
3.166/17 - Requer informações a respeito das providências para normalizar o atendimento de
pacientes em espera por consultas médicas especializadas, principalmente nos casos mais
críticos.
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3.167/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se consertar o vazamento de esgoto
que passa nos fundos do Residencial Parque das Flores, próximo à Rodovia Melo Peixoto SP-278,
ao lado da cerâmica, onde está contaminando o Córrego Monjolinho e toda a vegetação nativa
das adjacências.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
3.168/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 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.
3.169/17 - Requer informações, junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagens –,
sobre a possibilidade de se realizar iluminação pública no trevo da UNESP e adjacências.
3.170/17 - Requer informações, junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagens –,
sobre a possibilidade de se instalar redutor de velocidade, radar, lombada ou outro meio na
Rodovia Mello Peixoto, no trevo de acesso à UNESP.
3.171/17 - Requer informações, junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagens –,
sobre a possibilidade de se construir passarela para pedestres sobre a Rodovia Mello Peixoto, no
trevo de acesso à UNESP.
3.172/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar mais bebedouros com
água refrigerada no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
2.120/17 - Solicita limpeza e roçada na "Praça das Corujas".
CÍCERO DE AQUINO
2.121/17 - Solicita a construção de calçada no canteiro central da continuidade da faixa de
pedestres da Avenida Horácio Soares, defronte as Praças Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça
dos Skatistas) e Adriano José Braz Christoni (Praça da Companhia Luz e Força), cruzamento com
a Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes.
2.122/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Rua do
Expedicionário, esquina com a Rua Francisco Romero.
2.123/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Rua do
Expedicionário, defronte ao Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho",
bem como na esquina do Tiro de Guerra.
2.124/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade de todas as faixas de pedestres
da Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite".
2.125/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED ao redor da
Praça Mário Santos Soares - Marico.
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2.126/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua João de Pontes.
2.127/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED ao redor do
Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto Silva.
2.128/17 - Solicita roçada e limpeza na Rua Lino Belezi, próximo ao nº 200.
2.129/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Miguel Sutil, Adolfo Galileu e Pedro Silvestrini.
2.130/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Conselheiro Prado, no
cruzamento da Rua Almirante Barroso com a Ladeira Rio de Janeiro.
2.131/17 - Solicita limpeza de dois bueiros no cruzamento da Rua Conselheiro Prado com a
Rua Almirante Barroso e com a Ladeira Rio de Janeiro.
2.132/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres,
em toda a extensão da Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, bem como nos cruzamentos
com as Ruas Dr. Cássio Ciampolini, Enfermeiro José Augusto Ribeiro e Maria Pires Christoni.
2.133/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres,
na Rua Maria Pires Christoni, nos cruzamentos com as Ruas Vereador Agostinho Ribeiro de
Carvalho e Vitório Christoni.
2.134/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres,
na Rua José Linhares, nos cruzamentos com as Ruas Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho e
Vitório Christoni.
2.135/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres,
na Rua Vergílio Vascon, nos cruzamentos com as Ruas Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes,
Alfredo Deviene e Avenida Joaquim Luiz da Costa.
2.136/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres,
na Rua Prof. Paulo Prado Garcia, nos cruzamentos com a Rua Antônio Saladini e Avenida
Joaquim Luiz da Costa.
2.137/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", no cruzamento com a Rua Alfredo Deviene.
2.138/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", no cruzamento com a Rua Braz Christoni.
2.139/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", no cruzamento com a Rua Alexandre Rosa.
2.140/17 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Vergílio Vascon.
2.141/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", no cruzamento com a Rua Adolfo Galileu.
2.142/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", no cruzamento com a Rua Rodrigo José da Costa.
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2.143/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", no cruzamento com a Rua Narciso Nicolosi.
2.144/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", no cruzamento com a Rua Engenheiro Luiz Augusto de
Carvalho.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.145/17 - Solicita melhorias na iluminação pública na viela da Rua Lourenço Jorge - Jardim
Manhatan.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.146/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Vila Margarida.

CÍCERO DE AQUINO
2.147/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", defronte à Padaria Santa Fé e ao Posto Star Mart.

CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.148/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos do Jardim dos
Bandeirantes.
CÍCERO DE AQUINO
2.149/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Luiz Saldanha Rodrigues, defronte ao nº 1.564.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.150/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos do Jardim Ouro
Verde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.151/17 - Solicita melhorias na iluminação pública na viela da Rua Maria Moreira de Souza Jardim Manhatan.
2.152/17 - Solicita melhorias na iluminação pública na viela da Rua Antônio Alexandre
Consoni Viganó.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.153/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Vila Boa
Esperança.
2.154/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Vila Moraes.
CÍCERO DE AQUINO
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2.155/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Presidente Dr. Getúlio Vargas, defronte ao n° 536.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.156/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos do Jardim
Itamaraty.
2.157/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Vila Odilon.
2.158/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Maurício Biondo Netto e adjacências
- Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
2.159/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua José do Patrocínio e adjacências Parque Minas Gerais.
2.160/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua João Rolli e adjacências - Jardim
Matilde.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.161/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João
Teodoro Bernardo - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.162/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Maria Pacheco e Chaves e
adjacências - Parque Pacheco Chaves.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.163/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Licínio
Antonio Fantinatti - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
2.164/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Sebastião
Pedroso - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
2.165/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Alcides Vita
- Jardim Quebec.
2.166/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Deusedino
Fagundes Pereira - Jardim Quebec.
2.167/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Domingos
Jorge - Jardim Quebec.
2.168/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Hiroshi
Nagahara - Jardim Quebec.
2.169/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José
Gregório de Jesus - Jardim Quebec.
2.170/17 - Solicita melhorias na iluminação pública na entrada do Residencial Ville de France.

ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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2.171/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Sales
Eulálio.
2.172/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão das ruas da
Vila Recreio.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.173/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Prudente de Moraes, próximo ao nº
400, defronte à EE "Profa. Esmeralda Soares Ferraz" - Vila Sá.
2.174/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Euclides da Cunha, próximo ao nº
821, defronte à EE "Horácio Soares".
2.175/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel,
próximo ao nº 437, defronte à EE "Prof. José Maria Paschoalick" - Jardim das Paineiras.
2.176/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Jornalista Francisco de Almeida,
próximo ao nº 463, defronte à EE "Profa. Josepha Cubas da Silva" - Parque Minas Gerais.
2.177/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Fernando Sanches, próximo ao nº
140, defronte à EE "Profa. Justina de Oliveira Gonçalves" - Vila São Francisco.
2.178/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Lauro Zimmermann Filho, defronte à
EE "Pedro Antônio Ferraz de Andrade" - Jardim Itamaraty.
2.179/17 - Solicita a implantação de lombofaixa defronte à EE "Recanto dos Pássaros".
2.180/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Antônio Henrique Rolli, próximo ao nº
245, defronte à EE "Ary Corrêa" - Jardim Europa.
2.181/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Gaspar Ricardo, próximo ao nº 484,
defronte à EE “Virgínia Ramalho” - Vila Nova Sá.
2.182/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Duque de Caxias, próximo ao nº 558,
defronte à EE "Domingos Camerlingo Caló" - Vila Recreio.
2.183/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED na Rua Antônio Henrique Rolli - Jardim
Europa.
2.184/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED na Rua Prudente de Moraes.
2.185/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED na Rua Fernando Sanches - Vila São
Francisco.
2.186/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Prof. José Maria Paschoalick" Jardim das Paineiras.
2.187/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Profa. Josepha Cubas da Silva" Parque Minas Gerais.
2.188/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Profa. Justina de Oliveira
Gonçalves" - Vila São Francisco.
2.189/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da
Silva" - Jardim Matilde.
2.190/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Pedro Antônio Ferraz de Andrade"
- Jardim Itamaraty.
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2.191/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Recanto dos Pássaros".
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.192/17 - Solicita melhorias na iluminação pública da Rua Bernardino Landulfo, próximo ao
nº 200 - Vila Villar.
CÍCERO DE AQUINO
2.193/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Benedito José Pinheiro e Ângelo Barone.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.194/17 - Solicita reforço da pintura de sinalização de solo na Rua Independência, defronte à
Associação de Assistência ao Deficiente Físico – AADF.
APARECIDO LUIZ
2.195/17 - Solicita a poda de árvores em torno da EMEI "Vinicius de Moraes".
RAQUEL BORGES SPADA
2.196/17 - Solicita a instalação de poste de iluminação pública na Rua Elziro Ribeiro da Silva,
defronte ao nº 423 - Jardim Brilhante.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.197/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Engenheiro Luiz
Augusto de Carvalho - Jardim Tropical.
2.198/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Jorge Tibiriçá - Vila Margarida.
2.199/17 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo, em
todos os redutores de velocidade da Rua Júlio Mori.
2.200/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria José Milani Residencial Recanto dos Pássaros.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.201/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento na Rua Gaspar Ricardo, no
trecho entre os nºs 1.380 e 1.441.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.202/17 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Engenheiro José Roberto Vito, defronte ao
nº 18 – Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
2.203/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios,
defronte ao nº 60 – Jardim Anchieta.
2.204/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Pedro Alexandre, defronte ao nº 140 Jardim Anchieta.
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2.205/17 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Profa. Maria José Ferreira, defronte ao
nº 561 - Jardim Santa Fé.
APARECIDO LUIZ
2.206/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Victório
Caus Netto - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.207/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José
Siqueira - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.208/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João Rafael
Filho - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.209/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Francisco
Israel de Faria - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.210/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Constantino
Neves - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.211/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Professor
Ivo Gilberti - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.212/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Malta
Lins de Alencar - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.213/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João
Claudino do Nascimento - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.214/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Diego de
Oliveira Rapa - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.215/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Milton
Machado - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
2.216/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Galan
- CDHU.
2.217/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Servidora
Ester Serrano da Silva - CDHU.
2.218/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Lázaro Lima
- CDHU.
2.219/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Nilson Artusi
- CDHU.
2.220/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Dr. Ernesto
Pedroso - CDHU.
2.221/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Edison
Tiesse - CDHU.
2.222/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Ulysses
Guimarães - CDHU.
2.223/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Esmanilio
Vieira - CDHU.
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2.224/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Lino
Rosignoli - CDHU.
2.225/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Sebastiana
Corrêa do Amaral - CDHU.
2.226/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Antônio Cito
- CDHU.
2.227/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Waldemar
Cecconi - CDHU.
2.228/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Henrique
Oliva Santade - CDHU.
2.229/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Masaichi
Nishiyama - CDHU.
2.230/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Ângelo
Peruci - CDHU.
2.231/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Moacyr
Davanso - CDHU.
2.232/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Carlos
Zambido - CDHU.
2.233/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Benedito
Fermiano Filho - CDHU.
2.234/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Avenida
Arnaldo da Silva - CDHU.
2.235/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Avenida
Ivone Cardoso Pereira Cavenago - CDHU.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.236/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED, manutenção dos assentos e dos
canteiros e vasos de plantas, bem como limpeza e pintura do Espaço Comercial "Alberto
Matachana" (Calçadão).
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.237/17 - Solicita a instalação de lombofaixas defronte a todas as igrejas devidamente
regularizadas no Município.
2.238/17 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Alberto Mori e
Vereador Geraldo Bernardini.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.239/17 - Solicita a retirada de galhada na Rua Pedro Rodrigues Martins, defronte ao nº 43 Jardim Paulista.
2.240/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Manoel de Oliveira, defronte aos nºs 171,
300 e 351 - Jardim São Judas Tadeu.
Pag. 11

CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.241/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim Europa.
2.242/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Virgínia Ramalho" - Vila Nova Sá.
2.243/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Profa. Esmeralda Soares Ferraz" Vila Sá.
2.244/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Horácio Soares" - Vila Moraes.
2.245/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Prof. José Augusto de Oliveira" Jardim América.
2.246/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI "Ayrton
Senna da Silva" - Jardim Europa.
2.247/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI
"Vereador Carlos Ferreira Felipe" – Vila Christoni.
2.248/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI "Jenny
Moraes Ferreira de Sá" – Vila São Francisco.
2.249/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do EMEI
"Itaipava" - Jardim Santos Dumont.
2.250/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI "Maria
Braz" – Jardim Guaporé.
2.251/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI "Benedita
Fernandes Cury" – Vila Operária.
2.252/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI "Adelaide
Mantovani Alves da Silva" – Conjunto Residencial Itajubi.
2.253/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI "Mário de
Andrade" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
2.254/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI "Albert
Sabin" - Conjunto Habitacional Caiuá.
2.255/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI
"Curumim" – Parque Valeriano Marcante.
2.256/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI
"Marupiara" - Vila Nova Sá.
2.257/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI "Enry
César Cury Negrão" – Vila São Luiz.
2.258/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI
"Curupira" – Jardim Itamaraty.
2.259/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores de todas as salas de aula do NEI
"Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico" – Residencial Recanto dos Pássaros.
2.260/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Prof. Dalton Morato Villas Boas" Vila Musa.
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2.261/17 - Solicita a manutenção nos ventiladores da EE "Domingos Camerlingo Caló" - Vila
Nova Sá.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.262/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED na Rua Pedro Migliari "Tico", nas
proximidades do trevo de acesso à UNESP.
2.263/17 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Avenida Jeanduy de Oliveira Perino
"Duia Perino", via de acesso à UNESP.

MOÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
239/17 - De congratulações ao Pastor Cristiano Ricardo de Moraes, da Igreja Pentecostal
Evangélica Ungidos em Cristo.
240/17 - De congratulações ao Pastor Carlos Augusto Severino, da Igreja Assembleia de
Deus Nova Aliança.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
241/17 - De congratulações ao Cabo PM Franscinei Molina Leite, da Seção de Almoxarifado
e Motomecanização, da Sede do 31º Batalhão da Polícia Militar do Interior – BPM/I, por ter
assessorado de forma leal, honesta e incansável o Comando da Unidade durante o mês de agosto
de 2017.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
242/17 - De congratulações ao Sr. Orlando Volpe Filho, pela realização da grandiosa festa do
Dia das Crianças, no dia 12 do outubro, no Residencial Oswaldo Brizola.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
243/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Elpídio do Carmo.
244/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Dirce Orlandini.
245/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. João Roque Prado.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
246/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Ferreira “Mossoró”.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
247/17 - De congratulações e aplausos aos trabalhadores do comércio de Ourinhos, pelo Dia
do Comerciário, comemorado em 28 de outubro.
248/17 - De congratulações pela inauguração do Parque Aquático do Centro de Lazer dos
Comerciários de Avaré.
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PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
94/17 - Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR e dá outras
providências.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
95/17 - Institui o Dia Municipal da Ordem DeMolay, a ser comemorado em 18 de março.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
96/17 - Institui no Calendário Oficial do Município de Ourinhos o Dia de Estímulo à Adoção e
dá outras providências.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
4/17 - Concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Sr. Marcos Antônio Valentim.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
RAQUEL BORGES SPADA
13/17 - Cria Comissão Permanente de Proteção à Família e aos Direitos da Criança, do
Adolescente, da Mulher e do Idoso no âmbito da Câmara Municipal.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
14/17 - Altera dispositivos da Resolução n°. 04, de 09 de junho de 1993 (Regimento Interno
da Câmara Municipal de Ourinhos).
Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de outubro de 2017.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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