25ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018.
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 25ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 07 de agosto de 2018, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Discussão e votação do Requerimento nº. 1.865/2018, remanescente da 24ª
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: REQUERIMENTO Nº 1947/2018, dos
VEREADORES CÍCERO DE AQUINO / ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA: Requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 49/2018.
2. Única Discussão e Votação: REQUERIMENTO Nº 1948/2018, dos
VEREADORES CÍCERO DE AQUINO / ABEL DINIZ FIEL: Requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 52/2018.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 49/2018, dos VEREADORES
ABEL DINIZ FIEL / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / EDVALDO LÚCIO ABEL /
RAQUEL BORGES SPADA / ÉDER JÚLIO MOTA: Dispõe sobre a criação da
"Marcha para Jesus" no âmbito do município de Ourinhos e dá outras providências.
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 52/2018, do VEREADOR
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO: Dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Pista de Caminhada e Lazer Evandro Gonçalves Machado).

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 01 de agosto de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 25ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
1.878/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 651/2018, que solicita pavimentação
asfáltica na Rua 3 de Maio, ao lado do Campo Miguel Cury - Vila Margarida.
1.879/18 - Requer informações sobre a possibilidade de participação de pessoas da terceira
idade, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
Sustentável, no desfile de 7 de Setembro.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.880/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 918/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão do Jardim Vista Alegre.
1.881/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.306/2018, que solicita revitalização
da Praça Soldado Sandro Luiz Ferreira - Jardim Vista Alegre.
RAQUEL BORGES SPADA
1.882/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 652/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico na Rua Jorge Tibiriçá.
1.883/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 653/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cecília Pires dos Santos - Vila Margarida.
CÍCERO DE AQUINO
1.884/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um calçadão na Rua 13
de Maio, entre as Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio Prado, defronte ao Centro Cultural Tom
Jobim.
1.885/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar os banheiros da Praça
Miguel Mofarrej (Praça do Caló).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.886/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.654/2017, que solicita a implantação
de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Kólio Teshima - Jardim América.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
Pag. 1

1.887/18 - Requer informações do Banco do Brasil sobre as casas do Residencial Recanto
dos Pássaros III, que recebeu investimento inicial de R$ 35.840.000,00.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.888/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar a praça dos food trucks
na Praça Dr. Raul Pires Netto - Vila Musa.
CÍCERO DE AQUINO
1.889/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar a iluminação pública da
Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló).
1.890/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 84/2018, que solicita pintura de faixa de
pedestres e sinalização de solo "PARE" no cruzamento das Ruas Eduardo Peres e Antônio
Alexandre Consoni Viganó, defronte ao nº 13 - Jardim Manhatan.
ABEL DINIZ FIEL
1.891/18 - 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 públicas
do Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.892/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça José Cardinali
Mader - Vila Boa Esperança.
1.893/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada ao
redor da área de lazer da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé.
1.894/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.893/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se reformar o vestiário e o alambrado do campo de futebol
do Jardim Guaporé.
CÍCERO DE AQUINO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.895/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.665/2017, que Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias e ampliação do calçamento do Sistema
de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.896/18 - 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.
EDVALDO LÚCIO ABEL

Pag. 2

1.897/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 999/2018, que requer informações
a respeito dos valores totais pagos a cargos de confiança e funções gratificadas da Prefeitura
Municipal, SAE e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos IPMO -, por secretaria, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.898/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se devolver à população
ourinhense a cobrança absurda da Contribuição de Iluminação Pública – CIP –, referente ao mês
de janeiro, para ser descontada no valor total da conta de energia, pois a população não tem culpa
dessa cobrança irregular e também muitos não conseguiram ir até o POUPATEMPO para realizar
esse procedimento de devolução.
1.899/18 - Requer informações sobre qual a porcentagem do orçamento do Município foi
utilizada com a Educação, de 2018 até a presente data.
1.900/18 - Requer informações sobre qual a porcentagem do orçamento do Município foi
utilizada com a Saúde, de 2018 até a presente data.
1.901/18 - Requer informações sobre qual a porcentagem do orçamento do Município foi
utilizada com a Assistência Social, de 2018 até a presente data.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.902/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se destinar uma área verde
para a criação de um bosque municipal, dentro do perímetro urbano.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.903/18 - Requer informações sobre qual a porcentagem do orçamento do Município foi
utilizada com a Cultura, de 2018 até a presente data.
ABEL DINIZ FIEL
1.904/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Projeto Navegando na
Melhor Idade.
APARECIDO LUIZ
1.905/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
instalação de semáforo para pedestres defronte à Superintendência de Água e Esgoto - SAE.
1.906/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura da parte interna
do prédio da Associação de Moradores do Parque Pacheco Chaves.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.907/18 - Requer informações sobre o valor total arrecadado com ISS - Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza -, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.908/18 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, sobre o
quanto foi arrecadado com tarifa de água, esgoto e coleta de lixo alternada, mês a mês, de janeiro
de 2017 até a presente data.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
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1.909/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 753/2018, que solicita a instalação de
balanção de concreto na Rua Augusto Meneses da Costa, próximo ao nº 143 - Jardim
Independência.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.910/18 - Requer informações a respeito de quanto foi arrecadado com multas de trânsito,
mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.911/18 - Requer informações sobre os valores gastos com imprensa, discriminando quanto
foi repassado para cada órgão de imprensa contratado, mês a mês, de janeiro de 2017 até a
presente data.
1.912/18 - Requer informações a respeito de quanto foi arrecadado com IPTU, mês a mês, de
janeiro de 2017 até a presente data.
1.913/18 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, sobre os
valores gastos com imprensa, discriminando os valores pagos a cada empresa contratada, mês a
mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.914/18 - Requer informações a respeito de quanto foi arrecadado com Contribuição de
Iluminação Pública - CIP, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.915/18 - Requer o envio de lista contendo todos os valores gastos com implantação e
mensalidade do monitoramento por câmeras, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.916/18 - Requer informações sobre os valores gastos com transporte escolar,
discriminando os valores pagos a cada empresa contratada, mês a mês, de janeiro de 2017 até a
presente data.
1.917/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto com a locação de veículos,
máquinas e caminhões pela Prefeitura Municipal, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.918/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto com manutenção de veículos,
máquinas e caminhões pela Prefeitura Municipal e SAE, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.919/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto na compra de emulsão asfáltica
pela Prefeitura Municipal e SAE, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.920/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto pela Prefeitura Municipal e SAE
com a empresa terceirizada Ourigrama, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.921/18 - Requer informações a respeito dos pagamentos realizados, no total de R$
4.020.515,61, em 18 meses, para a empresa C. Brasil Serviços de Limpeza Conservação e
Transportes Eireli e, também, o envio de cópia de toda a documentação do Processo
Administrativo nº 972/2016 dessa empresa.
1.922/18 - Requer informações a respeito de quanto foi arrecadado com taxas de fiscalização
em geral das empresas do Município, mês a mês, de janeiro até a presente data.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.923/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar revitalização no
Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
Pag. 4

1.924/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar serviços de
revitalização no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick - Monstrinho.
1.925/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar corrimão nas
escadarias de acesso ao Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick - Monstrinho.
1.926/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar melhorias nas
mesas e bancos de concreto existentes no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim
América.
1.927/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se intensificar a fiscalização de
terrenos baldios, de forma a evitar o acúmulo de lixo e criação de animais peçonhentos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.928/18 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura reformar e ampliar o
portão de entrada de viaturas no 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
RAQUEL BORGES SPADA
1.929/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar exposição dos trabalhos
do NEI "Jenny Moraes Ferreira de Sá" e da EMEI "Clara Augusta de Noronha", referentes aos 100
anos de Ourinhos, nos órgãos públicos municipais (Câmara Municipal, Teatro e outros).
1.930/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e plantio de
árvores no NEI "Jenny Moraes Ferreira de Sá".
1.931/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e plantio de
árvores na EMEI "Clara Augusta de Noronha".
CÍCERO DE AQUINO
1.932/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 901/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar redutores de velocidade na Avenida Antônio de Almeida Leite
"Tonico Leite", defronte aos nºs 1.210 e 1.237.
1.933/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento e sistema de alarme em todos os reservatórios de água do Município, na Vila
São João, Vila Musa, Vila Margarida, Vila Santa Maria, Vila Boa Esperança – 2ª Seção, Jardim
Santa Fé, Jardim das Paineiras, Jardim São Silvestre, Jardim Anchieta, Jardim Bela Vista,
Residencial Parque dos Diamantes, Ville de France II, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB) e no Pátio da SAE.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.934/18 - Requer informações sobre a existência de previsão para a realização de atividades
e/ou opções de lazer na Praça Douglas Gasparini Paris.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.935/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar as carcaças de veículos
que se encontram abandonadas no Jardim Guaporé.
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1.936/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar um semáforo para
pedestres no cruzamento das Ruas São Paulo e Paraná.
1.937/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, paisagismo
e melhorias na iluminação na Rotatória Leonilda Sândano Cassetari, no cruzamento da Avenida
Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Rafael Cassetari.
1.938/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, paisagismo
e melhorias na iluminação na rotatória do cruzamento da Avenida Gastão Vidigal com a Rua Rio
de Janeiro.
1.939/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar as calçadas do viaduto da
Avenida Jacinto Ferreira de Sá sobre a Rodovia Raposo Tavares.
1.940/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar poste de iluminação
localizado na Rua Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Avenida Jacinto Ferreira de
Sá.
1.941/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 139/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo no cruzamento das Ruas Olívio Minucci e Júlio Zaki Abucham.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.942/18 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 4.166/1998, que
dispõe sobre reserva proporcional de assentos em tamanho especial, ficando os estabelecimentos
de uso público a reservarem 5% do total de assentos em tamanho especial para pessoas obesas.
1.943/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Presidente
Tancredo de Almeida Neves, localizada entre as Ruas José Olímpio de Almeida e Manoel Vieira
Júnior - Jardim Europa.
1.944/18 - Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a
possibilidade de se incluir o Residencial Parque Gabriela no itinerário de alguma das linhas de
circular e, consequentemente, implantar ponto de ônibus nesse bairro.
1.945/18 - Requer informações, com urgência, sobre a renovação do convênio da Operação
Atividade Delegada, entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar.
1.946/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.534/2018, que solicita varrição
periódica, no máximo de quinze dias, nas ruas do Jardim Europa, priorizando as praças do bairro.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.947/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 49/2018.
ABEL DINIZ FIEL
1.948/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 52/2018.

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
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1.726/18 - Solicita manutenção da calçada na Rua 3 de Maio, próximo à EMEI “Profa. Judith
Leonis Villas Boas” - Vila Margarida.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.727/18 - Solicita providências quanto ao combate de pernilongos próximo ao Residencial
Royal Park.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.728/18 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas Prof.
Francisco Dias Negrão e Maria Galdina Rabello - Jardim Josefina.
CÍCERO DE AQUINO
1.729/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa buracos" em
toda a extensão da Alameda Paulo Nascimento Júnior.
1.730/18 - Solicita melhorias no calçamento ao redor da EE "Domingos Camerlingo Caló".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.731/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas da Vila Perino.
ABEL DINIZ FIEL
1.732/18 - Solicita, em caráter de urgência, pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres,
"PARE" e de estacionamento em 45 graus) na Rua Antônio Carlos Mori - Centro.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.733/18 - Solicita poda de árvore na Rua Adail Faria da Cunha, defronte ao nº 133.
1.734/18 - Solicita poda de árvore na Rua Adail Faria da Cunha, defronte ao nº 205.
1.735/18 - Solicita a construção de boca de lobo no cruzamento das Ruas Maria Cunha de
Souza e José Maia de Oliveira - Vicentino - Parque Minas Gerais.
1.736/18 - Solicita a instalação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Maria
Cunha de Souza e José Maia de Oliveira - Vicentino - Parque Minas Gerais.
1.737/18 - Solicita limpeza e varrição periódica, ao menos uma vez por semana, em todas as
praças do Município.
ABEL DINIZ FIEL
1.738/18 - Solicita a instalação de lixeiras no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi.
1.739/18 - Solicita pintura do desenho da tradicional brincadeira de "amarelinha" nas praças,
áreas de lazer e Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão).
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.740/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
Praça Mário Santos Soares - Marico - Jardim Tropical.
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CÍCERO DE AQUINO
1.741/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça dos
Comerciários - Jardim São Judas Tadeu.
1.742/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (estacionamento em 45 graus) em toda a
extensão da rua paralela à Praça Henrique Tocalino, que liga as Ruas Paraná e Dr. Antônio
Prado.
1.743/18 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Praça Mário Santos Soares - Marico.
1.744/18 - Solicita poda de árvore na Rua Etelvina Gonçalves Penna, defronte ao nº 289 Jardim Tropical.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.745/18 - Solicita poda de árvore na Rua Eliza Fernandes Braz, defronte ao nº 46 - Jardim
Paulista.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.746/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Marina Cardana
Campeão.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.747/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim
Independência.
1.748/18 - Solicita troca de lâmpadas nos postes de iluminação da praça da academia da
saúde no Jardim Independência.
1.749/18 - Solicita estudo e análise de árvore para corte na Rua João de Almeida Prado,
defronte ao nº 233 – Jardim Itamaraty.
1.750/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em todos os postes de iluminação do
Jardim Independência.
CÍCERO DE AQUINO
1.751/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Luiz Nogueira, no
trecho compreendido entre as Ruas Onofre Antônio Pasquetta e Maurício Biondo Netto - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante.
1.752/18 - Solicita operação "tapa-buracos", reperfilamento ou recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Júlio César Acosta Chimenes, no trecho compreendido entre as Ruas
Raphael Noschesi e Benedito Lopes Silva – Jardim Paris.
1.753/18 - Solicita operação "tapa-buracos", reperfilamento ou recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Benedito Lopes Silva – Vila Nossa Senhora de Fátima.
1.754/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Achilles Zamboni Parque Pacheco Chaves.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
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1.755/18 - Solicita o plantio de árvores frutíferas no entorno do lago do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá.
CÍCERO DE AQUINO
1.756/18 - Solicita operação “tapa-buracos” e reperfilamento asfáltico em toda a extensão
Rua Alcides Chierentin – Jardim Anchieta.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.757/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Francisco Jacob Davanso – Vila Boa
Esperança.
CÍCERO DE AQUINO
1.758/18 - Solicita retirada de galhadas na Rua José Corrêa Custódio, defronte ao n° 314.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.759/18 - Solicita a erradicação de árvore comprometida, com risco de queda sobre
residência e fiação, na Rua Dr. Osmar Viana, defronte ao nº 505 – Loteamento Villarville.
1.760/18 - Solicita a erradicação de árvore comprometida, com risco de queda sobre
residência e fiação, na Rua Ulysses Guimarães, defronte ao nº 397 - Núcleo Habitacional “Asise
Chequer Nicolau".
1.761/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Vendramini – Vila Boa Esperança.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.762/18 - Solicita repintura de lombadas em toda a extensão da Rua Raul Pinto da Fonseca
– Jardim Santa Fé.
1.763/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todas as ruas do Jardim São
Judas Tadeu.
ABEL DINIZ FIEL
1.764/18 - Solicita urgente construção de canaleta ou recuperação total de guia e sarjeta para
o escoamento de águas pluviais na Rua Álvaro Doriguello, esquina com a Rua Comandante
Leonor Pedrotti - Residencial Recanto dos Pássaros.
CÍCERO DE AQUINO
1.765/18 - Solicita a implantação de ponto de parada de ônibus circular, com cobertura, entre
as Avenidas André Monteiro Rodrigues e Vereador Múcio Correia da Silva, próximo ao n° 1.046.
1.766/18 - Solicita a instalação de lombofaixa e/ou redutor de velocidade na Avenida
Henrique Migliari, defronte ao n° 1.028.
1.767/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou "tapa-buracos" nas Ruas
Adalberto Dias Bogado e Milton de Abreu –– Residencial Recanto dos Pássaros.
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1.768/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou "tapa-buracos" em toda
extensão da Rua Francisco Constante Netto, no trecho compreendido entre as Ruas Alice Ribeiro
da Silva e Luiz Nogueira.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.769/18 - Solicita poda de árvore na Rua João Moya Restoy, defronte ao n° 480 – Jardim
Paulista.
1.770/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Lourenço Jorge.
1.771/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cardoso Ribeiro.
1.772/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Joaquim Luiz da
Costa.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.773/18 - Solicita pintura das faixas de pedestre, dos estacionamentos em 45 graus e das
guias e sarjetas na Rua São Paulo - Centro.
1.774/18 - Solicita pintura das faixas de pedestre, de estacionamentos em 45 graus e das
guias e sarjetas na Avenida Dr. Altino Arantes - Centro.
1.775/18 - Solicita pintura das faixas de pedestre, de estacionamentos em 45 graus e das
guias e sarjetas na Rua 9 de Julho - Centro.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.776/18 - Solicita a pintura de todos os redutores de velocidade e lombadas do Município.
1.777/18 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Belo Horizonte, entre a Rua Duque de
Caxias e a Avenida Domingos Perino.
1.778/18 - Solicita a varrição dos pedriscos residuais dos serviços de recapeamento.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.779/18 - 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.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.780/18 - Solicita pintura e demarcação no campo de futebol da Sandiza.
CÍCERO DE AQUINO
1.781/18 - Solicita a retirada de galhadas no cruzamento das Ruas Antônio Zaki Abucham e
José Corrêa Custódio.

MOÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
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143/18 - De congratulações ao piloto João Luis Guttierrez Pocay, pela conquista do
Campeonato Brasileiro de Kart da categoria Novatos, na 53ª edição encerrada no dia 21 de julho,
no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).
RAQUEL BORGES SPADA
144/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Lídia Cabral Faria.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
145/18 - De congratulações e aplausos à 12ª Regional da AIPOMESP - Associação dos
Policiais Militares da Reserva, Reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo em Ourinhos-SP.
ABEL DINIZ FIEL / ÉDER JÚLIO MOTA / EDVALDO LÚCIO ABEL
146/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Airton Almeida (Café).
ÉDER JÚLIO MOTA
147/18 - De congratulações ao Sr. João Doria, pela visita realizada em nosso Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
148/18 - De congratulações e aplausos a todos os organizadores da 1ª Marcha para Jesus,
que ocorrerá no dia 15 de setembro em nosso Município.
149/18 - De congratulações e aplausos à Farmativa Farmácia de Manipulação, pela
qualidade nos serviços prestados, há anos, à população ourinhense.
150/18 - De congratulações e aplausos à empresa Ouri-Maq, pela qualidade nos serviços
prestados, há muitos anos, à população ourinhense.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
151/18 - De congratulações ao Sr. Cícero de Pais, pela premiação conquistada no 4º
Concurso de Poesias, promovido pela Biblioteca Lyda Frayse.
152/18 - De congratulações ao Sr. Leandro Bertola, pela participação na 3ª Mostra de Cenas
Curtas.
CÍCERO DE AQUINO
153/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Umbelina de Souza Rocha.
ÉDER JÚLIO MOTA
154/18 - De congratulações à Igreja Assembleia de Deus - Ministério do Belém, aos
organizadores e a todos os jovens pelo grande empenho na realização do 33º Congresso de
Jovens da UMADEOUR.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
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155/18 - De apoio ao Congresso Nacional, em favor da aprovação do Projeto de Lei nº
4.754/2016, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do
Poder Legislativo.

PROJETOS DE LEI :
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
48/18 - Institui no Calendário Oficial do Município de Ourinhos a “Semana Municipal em
Defesa da Vida”.
ABEL DINIZ FIEL / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / EDVALDO LÚCIO ABEL / RAQUEL
BORGES SPADA / ÉDER JÚLIO MOTA
49/18 - Dispõe sobre a criação da "Marcha para Jesus" no âmbito do município de Ourinhos e
dá outras providências.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
50/18 - Institui no Calendário Oficial do Município de Ourinhos a "Semana Municipal de
Conscientização sobre os Direitos das Gestantes".
APARECIDO LUIZ
51/18 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Mauro Aparecido Minucci "Cido").
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
52/18 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Pista de Caminhada e Lazer
Evandro Gonçalves Machado).
APARECIDO LUIZ
53/18 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua João Carlos Gnand “Sargento
Gnand”).
Secretaria da Câmara Municipal, em 01 de agosto de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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