PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 33ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
2.231/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um núcleo de futebol no
campo do Jardim Anchieta, utilizando o campo dos Santos, às margens do Rio Pardo.
RAQUEL BORGES SPADA
2.232/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar à Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo solicitando providências para que o AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues" funcione aos sábados, como já vem acontecendo em algumas cidades do Estado
de São Paulo.
APARECIDO LUIZ
2.233/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar aulas de zumba na
Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança.
2.234/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os vidros quebrados
da Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves.
RAQUEL BORGES SPADA
2.235/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
compra de aparelho de ar-condicionado para instalar na capela do Cemitério Municipal.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.236/18 - Requer informações a respeito do cronograma para revitalização dos trevos de
acesso do Jardim Itamaraty.
2.237/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.012/2018, que requer
informações a respeito da possibilidade de se enviar relatório com o número de Cargos e
Funções Gratificadas da sede da Secretaria Municipal de Educação, bem como o nome e a
função de cada um.
2.238/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.921/2018, que 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.
2.239/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.915/2018, que 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.
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2.240/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.914/2018, que 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.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.241/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 434/2018, que solicita operação
“tapa-buracos” na Rua João Beltrame - Vila Vilar.
ABEL DINIZ FIEL
2.242/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada
na Praça Luís Vaz de Camões - Vila Sândano.
RAQUEL BORGES SPADA
2.243/18 - Requer informações sobre a possibilidade de funcionamento aos sábados do
Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.244/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.326/2018, que solicita operação
“tapa-buracos” na Rua Francisco Masiero, defronte ao nº 142 - Jardim Josefina.
2.245/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 714/2018, que solicita a instalação
de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Francisco Masiero e Sebastiana Cândida de
Paula Carvalho.
2.246/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 850/2018, que solicita patrolamento,
encascalhamento e limpeza na Rua Francisco Masiero, no trecho entre as Ruas Sebastiana
Cândida de Paula Carvalho e Stella Maria Toloto.
APARECIDO LUIZ
2.247/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma creche em
terreno ao lado da EMEF "Prof. José Alves Martins" - Jardim Itamaraty.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.248/18 - Requer informações da Secretaria Estadual de Saúde, através do
Departamento Regional de Saúde competente, sobre a constante falta de medicamentos que
integram os componentes básicos, estratégicos e especializados da assistência farmacêutica
de fornecimento exclusivo do Estado ao município de Ourinhos.
2.249/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito dos
planos e ações para suprir a constante falta de medicamentos de fornecimento exclusivo do
Governo do Estado.
2.250/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a distribuição gratuita
de óculos e lentes corretivas aos alunos carentes da Rede Pública de Ensino.
2.251/18 - Requer informações da Secretaria Estadual de Saúde sobre o repasse de
verbas para a realização de cirurgias eletivas no município de Ourinhos, nos últimos 12 meses.
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2.252/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito da
disponibilidade de Soro Antiofídico, utilizado para tratar pacientes vítimas de ataques de
cobras, em nosso Município.
2.253/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito da
disponibilidade de Soro Antiescorpiônico, utilizado para tratar pacientes vítimas de picada de
escorpião, em nosso Município.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.254/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde no
Jardim Vereda I.
2.255/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde no
Residencial Recanto dos Pássaros III.
2.256/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma pista de
caminhada ou ciclovia, com iluminação e cestas de lixo, ao lado da Rua Júlio Mori, interligando
com as outras pistas de caminhada.
2.257/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma quadra
poliesportiva entre os Jardins Furlan e São Silvestre.
2.258/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.380/2018, que solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a Praça Presidente Kennedy
(Praça do Seminário).
2.259/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.382/2018, que solicita a instalação
de mais postes de iluminação pública na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
2.260/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada
ao redor do campo do Centro Social Urbano - CSU.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.261/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.092/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar e realizar a manutenção da Praça Prefeito
Benício do Espírito Santo - Vila Margarida -, tais como: conserto do bebedouro, colocação de
mais lixeiras e substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED.
2.262/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.163/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de aquisição de equipamentos para utilização da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, visando à
manutenção de praças e áreas verdes.
2.263/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.248/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via interligando as Ruas Gonçalo
Ferreira de Moraes e Pedro Silvestrini.
2.264/18 - Requer informações, com urgência, sobre a possibilidade de se providenciar o
retorno imediato da Atividade Delegada no Município.
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2.265/18 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -,
sobre a possibilidade de se tomar providências quanto ao traçado com curvas no trecho urbano
da Rodovia Raposo Tavares, Km 375, próximo ao acesso à Rua Cardoso Ribeiro.
CÍCERO DE AQUINO
2.266/18 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -,
sobre a possibilidade de se instalar radar ou redutor de velocidade na Rodovia Raposo
Tavares, próximo ao Clube Atlético Ourinhense.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.267/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
escoamento das águas pluviais, bem como realizar limpeza e reparos na sarjeta na Rua Dr.
Mário Cintra Leite, defronte ao nº 39.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.921/18 - Solicita poda de árvores na Rua Ângelo Sedassari, defronte aos n°s 8 e 16 Vila Boa Esperança.
1.922/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Maria de Paula Leite Moraes, defronte
ao n° 2.012 - Jardim Anchieta.
1.923/18 - Solicita poda de árvore na Rua Atílio Toloto, defronte ao nº 848 - Jardim Ouro
Fino.
1.924/18 - Solicita poda de árvore na Rua Fernando Prestes, defronte ao nº 84 - Vila Boa
Esperança.
1.925/18 - Solicita poda de árvore na Rua José Corrêa Custódio, defronte ao nº 314 - Vila
Sândano.
RAQUEL BORGES SPADA
1.926/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Avenida Domingos Camerlingo Caló,
defronte ao nº 2.160.
1.927/18 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Dr. João Bento Vieira da
Silva Netto, próximo à Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes.
1.928/18 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Dr. João Bento Vieira da
Silva Netto, próximo à Rua Célio Rossini.
1.929/18 - Solicita limpeza na passagem da linha férrea próxima ao cruzamento das Ruas
Dr. João Bento Vieira da Silva Netto e Célio Rossini.
1.930/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Felipe Palácios, defronte ao nº 291.
APARECIDO LUIZ
1.931/18 - Solicita patrolamento e colocação de cascalho na estrada do Córrego Fundo.
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RAQUEL BORGES SPADA
1.932/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) e parada de ônibus na Rua
Roque de Carvalho, próximo ao NEI “Curupira” - Jardim Itamaraty.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.933/18 - Solicita pintura de sinalização de solo dos estacionamentos próximos ao
Fórum, principalmente na Avenida Presidente Dr. Getúlio vargas.
ABEL DINIZ FIEL
1.934/18 - Solicita cascalhamento na estrada situada no Loteamento Obras Christone, que
liga as Ruas Vitório Christoni e Eduardo Peres.
APARECIDO LUIZ
1.935/18 - Solicita a implantação de lombofaixa defronte à EMEF "Prof. José Alves
Martins" - Jardim Itamaraty.
CÍCERO DE AQUINO
1.936/18 - Solicita limpeza e retirada de resíduos na viela localizada na Rua Alice Teixeira
de Oliveira, ao lado do nº 124 – Jardim Santa Fé IV.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.937/18 - Solicita reforma do alambrado no Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto
Silva, na Rua Jorge Silvestre – Jardim Ouro Verde.
ABEL DINIZ FIEL
1.938/18 - Solicita manutenção do semáforo para pedestres, bem como pintura de
sinalização de solo, no cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Duque de
Caxias.
1.939/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em ponto de parada de ônibus da
Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº 679.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.940/18 - Solicita a construção de calçada e substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, entre a clínica de fisioterapia da
Faculdade Estácio de Sá e a Rotatória Maçônica.
1.941/18 - Solicita a instalação de postes de iluminação pública ao redor do campo do
Centro Social Urbano - CSU.
ABEL DINIZ FIEL
1.942/18 - Solicita, com urgência, a manutenção dos ventiladores e a instalação de novos
no NEI "Mário de Andrade".
1.943/18 - Solicita, com urgência, a reforma do alambrado que cerca o NEI "Mário de
Andrade".
1.944/18 - Solicita, com urgência, providências quanto às rachaduras no prédio do NEI
"Mário de Andrade".
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1.945/18 - Solicita, com urgência, a pintura de todo o prédio do NEI "Mário de Andrade".
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.946/18 - Solicita a instalação de lixeiras nas proximidades do Hospital da Unimed.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.947/18 - Solicita pavimentação, iluminação e pintura na Pista de Caminhada e Lazer
Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.948/18 - Solicita a troca de lâmpada queimada na Rua Souza Soutelo, defronte ao nº
380 - Centro.
1.949/18 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Souza Soutelo, ao lado do nº 405 Centro.
1.950/18 - Solicita a retirada do muro localizado no final da Rua Souza Soutelo, que dá
acesso à linha férrea paralela à Rua Júlio Mori - Jardim Ouro Verde.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
217/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Catarina Correia Leite.
218/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Nivaldo Vila Verde Gonçalves.
219/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Nair Paulino Maia Pontes.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
220/18 - De congratulações à empresa Camargo Móveis, pelos relevantes serviços
prestados em nosso Município.
221/18 - De congratulações ao Mercado Maiara, pelos relevantes serviços prestados em
nosso Município.
222/18 - De congratulações aos Mercados Santa Clara, na pessoa de seu proprietário Sr.
Luciano Luiz da Palma, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município.
223/18 - De congratulações aos Autopostos Brigadeiro, pelos relevantes serviços
prestados em nosso Município.
CÍCERO DE AQUINO
224/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Sebastião Fontes.
CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
225/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Conceição de Assis Nogueira.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
226/18 - De congratulações à Equipe dos Servidores do Núcleo de Controle de Vetores da
35ª Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal para cães e gatos - 2018.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
227/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ângela de Petri.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
228/18 - De congratulações e aplausos à empresa Importadora de Rolamentos Rolex,
pela qualidade e atendimento nos serviços prestados, há mais de 50 anos, à população
ourinhense.
229/18 - De congratulações e aplausos à empresa Hamburguer Seno, pela qualidade e
atendimento nos serviços prestados, há mais de 50 anos, à população ourinhense.
230/18 - De congratulações e aplausos à empresa Camila Reveliú Ótica e Relojoaria, pela
qualidade e atendimento nos serviços prestados, há mais de 5 anos, à população ourinhense.
231/18 - De congratulações e aplausos à empresa Spasso Sportivo, pela qualidade e
atendimento nos serviços prestados, há mais de 15 anos, à população ourinhense.
232/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. José de Fátima de Almeida.
233/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Julieta Bento de Azevedo Aquino.

PROJETOS DE LEI :
ÉDER JÚLIO MOTA
66/18 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Luiz Alvaraz).
RAQUEL BORGES SPADA
67/18 - Cria o “Fórum Municipal de Combate à Pedofilia e à Pornografia Infantil no
Município de Ourinhos” e dá outras providências.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
27/18 - Revoga a Lei Complementar nº. 708, de 7 de junho de 2011, que autoriza a
concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da NUTRIER
ALIMENTOS LTDA - EPP e dá outras providências.
28/18 - Dispõe sobre desafetação de bem de uso especial e concessão de direito real de
uso de imóvel de propriedade do Município de Ourinhos ao GIAARO – GRUPO DE
INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO DA REGIÃO DE OURINHOS e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 26 de setembro de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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