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43ª Sessão ORDINARIA
Dia 26 de novembro de 2018
OFÍCIOS RECEBIDOS DO EXECUTIVO:
OFÍCIO RECEBIDOS DIVERSOS nº 435/2018 - Ministério das Cidades- Secretaria Nacional de
Habitação - Solicitando de informações empreendimentos Jardins das Nações I e II, Programa Minha
Casa, Minha Vida.
OFÍCIO RECEBIDOS DIVERSOS nº 436/2018 - ANDREIA CRISTINA PAZATO- DIRETORA DE
FINANÇAS - Informando Boletim Sintetico da Tesouraria.
OFÍCIO RECEBIDOS DIVERSOS nº 437/2018 - ANDREIA CRISTINA PAZATO- DIRETORA DE
FINANÇAS - Informando Boletim Sintetico da Tesouraria.
OFÍCIO RECEBIDOS DIVERSOS nº 438/2018 - ANDREIA CRISTINA PAZATO- DIRETORA DE
FINANÇAS - Informando Boletim Sintetico da Tesouraria.

REQUERIMENTOS APRESENTADOS NESTA SESSÃO:
REQUERIMENTO nº 3787/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Oficiar ao
Senhor Prefeito solicitando junto a Secretaria Municipal de Obras efetuar urgentemente o recapeamento
asfáltico da avenida 8 (nas duas vias públicas), no trecho compreendido da rua 17 até a rua 23 - Jardim
Claret e Jardim Mirassol.
REQUERIMENTO nº 3788/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO - Oficiar ao
Senhor Prefeito Municipal JOÃO TEIXEIRA JUNIOR, junto a Secretaria Municipal de Obras, sobre a
possibilidade emergencial de um estudo e a respectiva ampliação, ou implantação, de galeria de
escoamento de água pluvial, na Avenida 58, entre as Ruas 06A e 07A, no bairro Vila Cristina, a fim de
resolver os problemas de alagamento no local, que se agravam com as chuvas.
REQUERIMENTO nº 3789/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO - Oficiar ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOÃO TEIXEIRA JUNIOR indagando junto a Secretaria Municipal
de Segurança e Mobilidade Urbana sobre a possibilidade emergencial de providenciar estudos
emergenciais de implantação de melhores sinalizações, tais como semáforo, faixas de pedestres na
rotatória em frente a Viviane, no bairro Jd. Paulista a fim de organizar o trânsito no local.
REQUERIMENTO nº 3790/2018 - HERNANI ALBERTO MONACO LEONHARDT - Oficiar ao Senhor
Prefeito Municipal, sugerindo determinar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que realize a limpeza de
uma área verde invadida na Rua 9 com Avenida 14, Jardim Novo II.
REQUERIMENTO nº 3791/2018 - CAROLINE GOMES FERREIRA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando indagar A Secretaria de Finanças sobre esclarecimentos do por que não feito o repasse para a
Câmara Municipal no mês de agosto.
REQUERIMENTO nº 3792/2018 - HERNANI ALBERTO MONACO LEONHARDT - Oficiar ao Senhor
Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Administração que forneça a este Vereador a
cópia de todos os contratos de aluguéis atualmente em vigência pela Administração Direta e Fundação
Municipal de Saúde.
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REQUERIMENTO nº 3793/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO - Oficiar ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOÃO TEIXEIRA JUNIOR indagando junto a Secretaria Municipal
de Segurança e Mobilidade Urbana sobre a possibilidade emergencial de providenciar estudos
emergenciais, com engenheiros de trânsito para implantação de melhores sinalizações, tais como
semáforo, faixas de pedestres entre outras sinalizações visuais na bifurcação entre os bairros - Jd. das
Palmeiras, nas Estrada dos Costas, entre as Ruas 11 e 12 com Avenida 15; Jd. Guanabara - Estrada dos
Costas, entre Rua 09 com a Avenida 10.
REQUERIMENTO nº 3794/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO - Oficiar ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOÃO TEIXEIRA JUNIOR, inquirir junto a Secretaria Municipal de
Segurança e Mobilidade Urbana, sobre a possibilidade emergencial de providencial em termo de precaução
de acidentes, pinturas de solo como faixa de pedestre e inclusão de demais sinalizações com placas, para
identificação de estacionamento de veículos escolares como Ônibus e Vans para cadeirantes com guia
rebaixada (acessibilidade), na Avenida 18Jb, altura do nº401, no bairro Jd. Brasília, no portão de entrada e
saída dos alunos do CAIC - Centro Atenção Integral à Criança e ao Adolescente.
REQUERIMENTO nº 3795/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO - Oficiar ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOÃO TEIXEIRA JUNIOR, inquirir junto a Secretaria Municipal de
Segurança e Mobilidade Urbana, sobre o seguinte:
1)
A possibilidade emergencial de melhor estudo na organização do trânsito em mão única de direção
na rua 12jp do Bairro Jd. Esmeralda, tendo em vista que o bairro conta com vários comércios que utilizam o
local, inclusive para carga e descarga de caminhões, misturando-se ao grande trafego de veículos,
principalmente nos horários de picos;
2)
Em forma emergencial, tomar as devidas providencia para viabilizar mão única de direção, além de
melhorar a sinalização de solo e placas na Rua 12jp, no bairro Jd. Esmeralda.
REQUERIMENTO nº 3796/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO - Oficiar ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOÃO TEIXEIRA JUNIOR inquirindo junto a Secretaria Municipal
de Segurança e Mobilidade Urbana, sobre a possibilidade de providenciar emergencialmente, o
deslocamento e a pintura de solo do ponto de ônibus localizado em frente a guia rebaixada do imóvel
particular na Avenida 12jp, altura do nº 1731, no bairro Jd. das Palmeiras.
REQUERIMENTO nº 3797/2018 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando determinar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, verificar a possibilidade de
alterar a vaga em frente a Lotérica localizada na Rua 1, entre avenidas 10 e 12 no Centro para carga e
descarga, tendo em vista a movimentação diária de veículos de transportes de valores para o
estabelecimento, por medida de segurança.
REQUERIMENTO nº 3798/2018 - RAFAEL HENRIQUE ANDREETA - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, sugerindo determinar a Secretaria Competente, solucionar o problema de ventilação na UPA do
Cervezão, pois a população vem sofrendo com o calor excessivo.
REQUERIMENTO nº 3799/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal solicitar
a secretaria de Finanças estudos para instituir o Programa de Parcelamento de Tributos via cartão de
crédito, autorizando o Executivo a receber pagamento de impostos, taxas, contribuições e dívida ativa
através de cartões de crédito garantindo e facilitando o pagamento dos valores de modo rápido e seguro
incentivando a regulamentação dos mesmos no Município
REQUERIMENTO nº 3800/2018 - RAFAEL HENRIQUE ANDREETA - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, sugerindo determinar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, verificarem a possibilidade de
realizar melhorias na iluminação pública, ao longo da Rua 16 com a Avenida 7 no bairro Vila da Paz, pois
existem pontos escuros no local causando perigo aos moradores.
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REQUERIMENTO nº 3801/2018 - CAROLINE GOMES FERREIRA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando indagar a Secretaria de Meio Ambiente (Manutenção e Paisagismo) sobre a viabilidade de
efetuar a poda das arvores localizadas na igreja Santa Cruz.
REQUERIMENTO nº 3802/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO – Oficiar ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOÃO TEIXEIRA JUNIOR, indagando, junto a Fundação
Municipal de Saúde, que informe a este vereador, a possibilidade emergencial de providenciar agilidade na
execução dos exames de Ressonância Magnética, uma vez que a demanda está em atraso de um ano em
suas realizações e que na maioria dos pacientes que aguardam este exame, precisam fazer com a máxima
urgência devido ao retorno médico, para melhorarem sua saúde, haja vista também é um exame de alto
custo, crendo que a prerrogativa do Prefeito Municipal é fazer um trabalho sério e digno aos munícipes Rioclarenses.
REQUERIMENTO nº 3803/2018 - ANDRÉ LUIS DE GODOY - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando informar junto a Secretaria de Educação da possibilidade em implantar nas escolas municipais o
projeto "Whisper Phone (Sussurrofone) envolvendo os alunos e familiares na construção desse excelente
material pedagógico que auxilia os alunos na leitura, memorização, concentração, entonação, pronúncia e
dicção das palavras, além de deixar as aulas mais interessantes, motivadoras e dinâmicas.
REQUERIMENTO nº 3804/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, para
que assim entender, determinar a Secretaria Municipal Competente, para que se notifique o proprietário de
uma Banca de Revista, abandonada em uma Praça, na Rua Jacutinga, esquina da Avenida 46, Parque
Universitário, para que o mesmo faça a remoção da mesma, em virtude de reclamações de moradores e
comerciantes do local, já que a mesma está sendo usada como abrigo para moradores em situação de rua,
usuários de entorpecentes e causando transtornos para usuários da Praça, além de acumulo de lixo e
roupas deixadas por moradores de Rua.
REQUERIMENTO nº 3805/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, para
que assim entender, determinar a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Controle de
Zoonoses, para que seja realizada uma vistoria no prédio da antiga Ludival, localizado na Rua Jacutinga,
esquina da Avenida 60 - Parque Universitário, há relatos de vizinhos que no prédio abandonado, existe foco
do mosquito da Dengue, além de animais peçonhentos.
REQUERIMENTO nº 3806/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, para
que assim entender, determinar a Secretaria Municipal Competente, para que notifiquem os proprietários e
ou herdeiros, da antiga fábrica Ludival, localizado na Rua Jacutinga, Avenida 60 - Parque Universitário,
para que os mesmos providencie a limpeza do imóvel os quais vêm trazendo transtornos aos vizinhos, e
está com acúmulos de lixos, animais peçonhentos, focos do mosquito da Dengue, se possível que façam a
lacração das portas e janelas com tapumes, evitando a invasão de pessoas para fazerem usos de
entorpecentes.
REQUERIMENTO nº 3807/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, para
que assim entender, oficiar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, para que entre em contato com a
Elektro solicitando a troca de um poste localizado na Rua 19, esquina da Avenida 39, Bairro do Estádio, o
qual está "pendurado" e escorado em um muro, podendo a cair a qualquer momento.
REQUERIMENTO nº 3808/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, para
que se assim entender, determinar a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e
Manutenção, para a realização de poda de árvores, corte de matos em uma Praça localizada na Rua 07
entre as Avenidas 32 e 34 - Santana, a qual está totalmente abandonada e coberta de matos.
REQUERIMENTO nº 3809/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, para
que se assim entender, determinar a Secretaria Municipal Obras e Serviços, para que se providencie a
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troca dos cabos de energia elétrica, os quais foram furtados, na Praça localizada na Rua 03 A, entre as
Avenidas 24 e 32 - Vila Alemã.
REQUERIMENTO nº 3810/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Deputado Estadual Cauê Macris
vosso elevado esforço no sentido de analisar junto ao Governo do Estado de São Paulo, a possibilidade de
estender o funcionamento do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Rio Claro para os finais de
semana, visando acabar com a demanda de consultas e exames do município, com o que se estaria, com
louvor, atendendo os reiterados apelos que nos são dirigidos pela população.
REQUERIMENTO nº 3811/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, solicitar a
Secretaria Municipal de Obras enviar caminhões de terra para aterrar as poças de água que existem na
área pública localizada na Rua 11 C, defronte a Escola Municipal Lygia do Carmo Polastri Vendramel, no
bairro Arco Iris.
REQUERIMENTO nº 3812/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Deputado Estadual Cauê Macris
vosso elevado esforço no sentido de intervir junto ao Governo do Estado de São Paulo, em especial á
Secretaria de Educação, a fim de apressurar o processo para a construção de quatro novas creches, com o
que se estaria, com louvor, atendendo os reiterados apelos que nos são dirigidos pela população.
REQUERIMENTO nº 3813/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, solicitar à
Secretaria Municipal de Obras envidar esforços nos sentido de executar a construção de galerias de águas
pluviais e bocas de lobo na Rua 21, no trecho compreendido desde a Avenida 16 até a Avenida Castelo
Branco, Jardim São Paulo.
REQUERIMENTO nº 3814/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, solicitar a
Secretaria Municipal de Agricultura envidar esforços no sentido de realizar o serviço de corta mato em toda
a extensão do bairro Orestes Armando Giovanni.
REQUERIMENTO nº 3815/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, determinar ao
Setor Competente realizar a implantação de mais um braço de iluminação no poste de energia existente na
Rua 22, defronte ao número 1810, Jardim São Paulo, visando mais segurança para os moradores e
transeuntes daquela localidade.
REQUERIMENTO nº 3816/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) envidar esforços no sentido de realizar a manutenção asfáltica na Estrada que liga Rio Claro á
cidade de Corumbataí, desde a Rotatória da Rodovia Wilson Finardi até a divisa com a cidade de
Corumbataí, pois a malha asfáltica da referida Estrada encontra-se em péssimo estado.
REQUERIMENTO nº 3817/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Deputado Estadual Cauê Macris
vosso elevado esforço no sentido de prover junto ao Governo do Estado de São Paulo, verbas suficientes
para o custeio do recapeamento para as vias do nosso município, com o que se estaria, com louvor,
atendendo os reiterados apelos que nos são dirigidos pela população.
REQUERIMENTO nº 3818/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, solicitar a
Secretaria Municipal de Obras realizar recapeamento na Rua 10, desde a Avenida 13, Jardim Esmeralda,
até a Avenida 3, Jardim das Palmeiras, pois a malha asfáltica da referida via encontra-se em péssimo
estado.
REQUERIMENTO nº 3819/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, solicitar a
Secretaria Municipal de Obras executar recuperação asfáltica na Avenida 9, no trecho compreendido desde
a Rua 14 até a Avenida dos Costas, Jardim das Palmeiras, pois malha asfáltica do local encontra-se em
péssimo estado.
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REQUERIMENTO nº 3820/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, solicitar a ao
Setor de Projetos da Secretaria Municipal de Obras, envidar esforços no sentido de elaborar projeto e
orçamento para substituição da tubulação de águas pluviais existente na Avenida 42 desde a Rua 17 até o
número 2085, Jardim Wenzel, para que posteriormente a obra entre em licitação.
REQUERIMENTO nº 3821/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Fundação Municipal de Saúde que venha agendar em tempo exíguo a cintilografia
miocárdica de Repouso e Estresse do paciente M.G.F.
REQUERIMENTO nº 3822/2018 - PAULO GUEDES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, solicitar ao
Setor Competente realizar a substituição das lâmpadas existentes nas Ruas 7 e 8 JP e Avenidas 5 e 7 JP,
defronte a Escola Municipal José Martins e Escola Municipal Maria Teixeira Fittipaldi, Jardim das Palmeiras,
de 80 Watts para 250 Watts, pois os moradores, transeuntes e patrimônios públicos ficam vulneráveis a
falta de segurança provocada pela baixa intensidade da iluminação.
REQUERIMENTO nº 3823/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Fundação Municipal de Saúde que venha agendar em tempo exíguo o exame de
mamografia (MMG), exame de ecocardiograma (ECG) e a cirurgia geral da paciente R.A.F.A.
REQUERIMENTO nº 3824/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao senhor Prefeito
Municipal, informar junto a Fundação Municipal de Saúde sobre a aquisição da medicação Oxcarbazepina
600 mg que esta em falta informando:
1-Esta medicação é fornecida pelo Município, pelo Estado ou pelo Federal, ou seja, quem é o responsável
pelo fornecimento da medicação ao paciente?
2- Quando esta situação será resolvida?
3- Como fica a situação do paciente que precisa da medicação?
REQUERIMENTO nº 3825/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Fundação Municipal de Saúde que venha agendar em tempo exíguo a cirurgia de
vesícula da paciente A.E.
REQUERIMENTO nº 3826/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Secretaria Municipal de Obras que venha agendar em tempo exíguo a operação
tapa buraco localizado na avenida M 11 em frente ao Espaço Livre da Vila Martins.
REQUERIMENTO nº 3827/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao senhor Prefeito
Municipal, bem como ao Secretário da Fundação Municipal de Saúde para respostas ao questionamento:
1 - Quantas seringas e AAS há no estoque do dispensário de medicamentos?
2 - Quando das compras, as UBS's e o PSF's apresentam a quantidade de cada item que devem ser
comprados de forma a atender a demanda dos munícipes?
3 - Estas seringas e os AAS's são fornecidos pelo Município, pelo Estado ou pelo Federal, ou seja, quem é
o responsável pelo fornecimento na medida de atender os munícipes?
4 - Quando estas situações serão resolvidas e como fica a situação do paciente que precisa o uso de
seringas e AAS?
REQUERIMENTO nº 3828/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao senhor Prefeito
Municipal, na forma regimental, determinar a Fundação Municipal de Saúde que venha esclarecer:
1-Quantos munícipes fazem uso desta insulina?
2-Desde quando há a falta e desde quando está atrasada a compra desta insulina?
3-Quando será efetuada a compra da Insulina Hemodiag e quando da compra se fará atendendo todas às
necessidades?
REQUERIMENTO nº 3829/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao senhor Prefeito
Municipal, na forma regimental, determinar a Fundação Municipal de Saúde que venha determinar às
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equipes de visitação que após acolhimentos de pacientes com doenças crônicas deem continuidade de
tratamento adequado.
REQUERIMENTO nº 3830/2018 - DERMEVAL NEVOEIRO DEMARCHI - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando informar quais foram as mudanças práticas ocorridas com a revogação do Decreto
10.856 e a publicação do Decreto 11.002, em especial no que concerne ao "Ponto de Referência".
REQUERIMENTO nº 3831/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando indagar à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, juntamente com as Secretária de Ação
Social e a Secretária de Obras e Serviços, a viabilidade de disponibilizar aos munícipes portadores de
alguma necessidade especial playground, sendo estes já adaptados para cada necessidades, por
exemplos, cadeirantes e com necessidade visuais e outras.
Que possa ser instalados num ponto comum para todos, por exemplo no lago azul que é nosso
ponto turístico da cidade com o fornecimento de outros tipos de playground utilizados por não portadores,
para uma integração entre todos para que não aja nenhum tipo de descriminação entre estas crianças
desdá infância, tendo assim uma integração harmoniosa.
REQUERIMENTO nº 3832/2018 - ADRIANO LA TORRE - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, solicitar ao
DAAE - Departamento de Água e Esgoto de Rio Claro, esclarecer junto a esse gabinete o motivo e quais as
providências que estão sendo tomadas para sanar o vazamento diário de água limpa que há tempos ocorre
no Reservatório de água (caixa d´agua) da Avenida 6 no bairro Jardim Centenário, pois segundo
moradores esse problema já foi relatado
ao DAAE, que inclusive visitou o local, mas até agora o
problema não foi solucionado.
REQUERIMENTO nº 3833/2018 - THIAGO YAMAMOTO - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, por meio
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, qual a possibilidade da empresa Estapar Estacionamentos,
responsável pelo aplicativo da Zona Azul Digital, enviar via aplicativo uma mensagem de aviso de
necessidade de regularização do veículo uma vez que o seu veículo esta em situação irregular.
REQUERIMENTO nº 3834/2018 - ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI - Oficiar o Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal JOÃO TEIXEIRA JUNIOR arguindo-o respeitosamente junto a Secretaria
Municipal de Obras, que:
1.Sejam executados os reparos asfálticos na Avenida 10B, esquina com a Rua 24, próximo ao nº2020,
Jardim São Paulo.
2.Que informe a data ou semana em que será executado este serviço?
REQUERIMENTO nº 3835/2018 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal e a Secretaria competente para que realize um estude de viabilidade para implantar nos
semáforos de nossa cidade um painel informando o tempo para abertura ou fechamento do semáforo,
tendo em vista que este tem se mostrado um importante instrumento para redução de acidentes e melhoro
do trânsito.
REQUERIMENTO nº 3836/2018 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal e a Fundação Municipal de Saúde para que apresentem documentos que demonstrem que
ambas Unidades de Pronto Atendimento - UPA's, estão devidamente regularizadas como tal e vêm
recebendo verbas do governo federal. Os esclarecimentos se fazem necessários em virtude de
informações recebidas por este vereador de que apenas a UPA da Avenida 29 está devidamente
regularizada e que as verbas repassadas a esta unidade estão sendo divididas entre as duas unidades de
nosso município.
REQUERIMENTO nº 3837/2018 - ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI - Oficiar ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal JOÃO TEIXEIRA JUNIOR, arguindo-o, respeitosamente, junto a Secretaria de
Mobilidade Urbana e Segurança que:
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1.Sobre a possibilidade de implantação de faixa de pedestre e outras sinalizações pertinentes ao fluxo no
local levando em consideração as atividades realizadas pela Igreja na Avenida M25 Rua M22, nº N 518,
Jardim Ipanema.
2.Estude a possibilidade de implantar o programa DÊ O SINAL A VIDA.
REQUERIMENTO nº 3838/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao senhor Prefeito
Municipal, na forma regimental, questionar a Secretaria Municipal de Finanças e Setor de Contabilidade se
já atenderam, ou não, a regularização do Item 3.2: Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária - RREO, dos contratos havidos com o Ministério das Cidades.
REQUERIMENTO nº 3839/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao senhor Prefeito
Municipal, na forma regimental, determinar a Fundação Municipal de Saúde que apontem quem eram os
responsáveis, servidores e comissionados locados no Dispensário para administrar bem como suprir todas
as UPA's, USF's, PSMI, UBS's, CEAD e outros, com todos os gêneros de medicamentos e
concernentes.
REQUERIMENTO nº 3840/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Fundação Municipal de Saúde, através da Central de Regulação, agendar com a
maior brevidade possível a Cirurgia de Vesícula do paciente A.B.J.
REQUERIMENTO nº 3841/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Fundação Municipal de Saúde, verificar o relato de usuários da UPA Cervezão
quanto a falta de computador na sala de pediatria o que está dificultando aos médicos verificarem os
exames de RX que só são abertos via online.
REQUERIMENTO nº 3842/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Fundação Municipal de Saúde verificar o caso do paciente M.C. que necessita do
procedimento Yag Laser e nos informar:
1.
Quando esse procedimento será comprado para atender a necessidade desse paciente e dos
demais que aguardam na fila?
2.
Qual a demanda desse procedimento?
3.
Qual o custo desse procedimento?
REQUERIMENTO nº 3843/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Fundação Municipal de Saúde, através da Central de Regulação, agendar com a
maior brevidade possível a Angioplastia do paciente J.H.B.
REQUERIMENTO nº 3844/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Fundação Municipal de Saúde, através da Central de Regulação, agendar com a
maior brevidade possível a Cirurgia de Quadril do paciente U.O.D.
REQUERIMENTO nº 3845/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar a Santa Casa de
Misericórdia de Rio Claro (através do setor de Oncologia), avaliar o caso do paciente A.T.F. que necessita
dar início ao seu tratamento.
REQUERIMENTO nº 3846/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar a Santa Casa de
Misericórdia de Rio Claro, avaliar o caso do paciente W.E.S. que necessita de uma cirurgia de joelho.
REQUERIMENTO nº 3847/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando indagar à Secretaria Municipal de Obras, acerca da viabilidade de efetuar a manutenção da
pavimentação asfáltica no endereço Rua01 B, defronte com número 306, no bairro Jardim São Paulo, visto
que a pavimentação se encontra danificada.
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REQUERIMENTO nº 3848/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar a Santa Casa de
Misericórdia de Rio Claro, avaliar o caso do paciente V.L.L.. que necessita de uma biópsia de coluna
urgente e agendar o mais breve possível.
REQUERIMENTO nº 3849/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Superintendente que
envie mensalmente a esta casa de Leis e a esta Vereadora, cópia da situação explicando os débitos
decorrentes do Executivo, das Autarquias bem como, os ofícios que são encaminhados com relação a
estes débitos, bem como a regularização da dívida existente, e, se existe, e, se há débito na atual
administração, de quantos meses, e, se também encaminha ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público,
como são feitos estes processos, bem como o Executivo.
REQUERIMENTO nº 3850/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando indagar à Secretaria Municipal de Obras, acerca da viabilidade de efetuar a manutenção da
pavimentação asfáltica no endereço na Avenida 28, Rua 10, defronte com número 1140, no bairro Santana,
visto que a pavimentação se encontra danificada.
REQUERIMENTO nº 3851/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao senhor Prefeito
Municipal, na forma regimental, questionar a Secretaria Municipal de Finanças e Setor de Contabilidade
qual o valor repassado da taxa de iluminação para a Fundação Municipal de Saúde, se está atualizado o
repasse, e se não, desde quando não é repassado a FMS?
REQUERIMENTO nº 3852/2018 - CAROLINE GOMES FERREIRA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando indagar a Fundação Municipal de Saúde sobre a viabilidade de disponibilizar as folhas pontos, e
desconto que está sendo efetuado sobre os atrasos dos médicos para iniciar os plantões.
REQUERIMENTO nº 3853/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, informar junto a Fundação Municipal de Saúde sobre a aquisição da medicação Neozine 100 mg
que está em falta. Quando esta situação será resolvida?
REQUERIMENTO nº 3854/2018 - CAROLINE GOMES FERREIRA - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando indagar a Secretaria de Obras sobre a viabilidade de efetuar uma fiscalização em toda a cidade,
e uma melhoria urgente na iluminação publica de vários bairros.
REQUERIMENTO nº 3855/2018 - MARIA DO CARMO GUILHERME - Oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, determinar a Secretaria de Meio Ambiente, informar:
1.
Se realmente os Ecopontos permanecerão fechados aos domingos?
2.
O porque dessa atitude?
3.
Isso será para economia de hora extra?
4.
Quanto custa ao município um Ecoponto nos finais de semana?
REQUERIMENTO nº 3856/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Oficiar ao
Senhor Prefeito solicitando a implantação de plataforma eletrônica na Fundação Municipal de
Saúde/Secretaria possibilitando o trâmite de documentos por meio de ferramenta digital, que permite a
atuação simultânea de várias secretarias e departamentos, agilizando as análises, diminuindo extravios,
gerando economia de papel, contribuindo para a sustentabilidade do meio ambiente, e principalmente
possibilitando a conexão direta do cidadão com o serviço público.
REQUERIMENTO nº 3857/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Oficiar ao
Senhor Prefeito solicitando a implantação de plataforma eletrônica no DAAE - Departamento Autônomo de
Água e Esgoto possibilitando o trâmite de documentos por meio de ferramenta digital, que permite a
atuação simultânea de várias secretarias e departamentos, agilizando as análises, diminuindo extravios,
gerando economia de papel, contribuindo para a sustentabilidade do meio ambiente, e principalmente
possibilitando a conexão direta do cidadão com o serviço público.
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REQUERIMENTO nº 3858/2018 - EXCLUIDO.
REQUERIMENTO nº 3859/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando indagar à Secretaria Municipal de Obras, a viabilidade de efetuar a manutenção e disponibilizar
uma grade de proteção, localizado na Avenida 11, bairro Jardim Claret.
REQUERIMENTO nº 3860/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando indagar à Secretaria Municipal de Obras, acerca da viabilidade de efetuar a manutenção da
pavimentação asfáltica no endereço na Rua 21, com Avenida 13, defronte com número 606, no bairro
Jardim Rio Claro, visto que a pavimentação se encontra danificada.

INDICAÇÕES APRESENTADOS NESTA SESSÃO:
INDICAÇÃO nº 7594/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Sugerindo determinar
a Secretaria Municipal de Agricultura, a limpeza das guias e sarjetas dispostas na avenida p-17, no trecho
compreendido das ruas p-4 e p-5 bairro- Vila Paulista.
INDICAÇÃO nº 7595/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Sugerindo determinar
a Secretaria Municipal de Agricultura, a limpeza da praça localizada na avenida p-23 entre as ruas p-4 e p-5
bairro - Vila Paulista.
INDICAÇÃO nº 7596/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Sugerindo determinar
a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade, a repintura da faixa de travessia de pedestres, disposta
na avenida p-23, entre as ruas p-4 e p-5, defronte à escola Dante Egréggio bairro - Vila Paulista.
INDICAÇÃO nº 7597/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Sugerindo determinar
ao DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto refazer manutenção na pavimentação asfáltica
localizada na Rua p-5 entre as avenidas p-19 e p-21 no bairro Vila Paulista.
INDICAÇÃO nº 7598/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Sugerindo determinar
a Secretaria Municipal de Obras, tapar buracos e recompor a trafegabilidade da superfície asfáltica da
avenida p-43 entre as ruas p-2 e p-3a, bairro Jardim Conduta.
INDICAÇÃO nº 7599/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Sugerindo determinar
a Secretaria Municipal de Obras, tapar buracos e recompor a trafegabilidade na rua p4 entre as avenidas p39 e p-43, bairro - Jardim Conduta.
INDICAÇÃO nº 7600/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Sugerindo determinar
a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade, efetuar a repintura da sinalização de solo "PARE"
disposta na rua p-4 entre a avenida p-39, em frente ao mercado Duarte, bairro - Jardim Conduta.
INDICAÇÃO nº 7601/2018 - JOSE JULIO LOPES DE ABREU (JULINHO LOPES) - Sugerindo determinar
a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade, repintar a sinalização de solo "PARE", disposta na rua
p-3, com as avenidas p-37 e p-39 bairro- Jardim Conduta.
INDICAÇÃO nº 7602/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato na área pública existente na Rua M13 em confluência com a Avenida M-25A, Cervezão.
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INDICAÇÃO nº 7603/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar a retirada de lixo na área pública existente na Avenida M-27
em confluência com a Rua M-11, Cervezão (ao lado da Escola Victorino Machado).
INDICAÇÃO nº 7604/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO - Sugerindo
determinar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, sobre a possibilidade de providenciar em caráter
emergencial o reparo asfáltico, tampando e asfaltando o buraco na Rua 15MP, no bairro Mãe Preta.
INDICAÇÃO nº 7605/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO - Sugerindo
determinar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, sobre a possibilidade de providenciar em caráter
emergencial o reparo asfáltico, tampando e asfaltando os buracos na Rua 10Jp, esquina da Avenida 13, no
bairro Jd. Esmeralda.
INDICAÇÃO nº 7606/2018 - RAFAEL HENRIQUE ANDREETA - Sugerindo determinar a Secretaria
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura, realizar a limpeza e corte do mato no terreno
localizado na Rua 11 - Jardim das Palmeiras (ao lado do Centro Dia do Idoso).
INDICAÇÃO nº 7607/2018 - RAFAEL HENRIQUE ANDREETA - Sugerindo determinar a Secretaria
Municipal Obras, taparem os buracos localizados em toda a Avenida 24 no bairro Jardim Brasília.
INDICAÇÃO nº 7608/2018 - EXCLUÍDA
INDICAÇÃO nº 7609/2018 - RAFAEL HENRIQUE ANDREETA - Sugerindo determinar a Secretaria
Municipal Obras, taparem o buraco localizado na Rua 12 esquina com a Avenida 36 no Santana.
INDICAÇÃO nº 7610/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de Obras
informar a possibilidade de realizar serviço de tapa buraco na Avenida M-21, defronte ao número 181,
Cervezão.
INDICAÇÃO nº 7611/2018 - THIAGO YAMAMOTO - Sugerindo determinar a Secretaria de Obras, que
seja feito o reparo asfáltico na Rua 10 com a Avenida 28 no bairro Santana, pois o asfalto no local com um
buraco enorme, podendo causar inclusive acidentes em dias chuvosos pelo fato do buraco ficar escondido
debaixo d'agua.
INDICAÇÃO nº 7612/2018 - THIAGO YAMAMOTO - Sugerindo determinar a Secretaria de Obras, que
seja feito o reparo asfáltico na Rua João Polastri de frente com a empresa de papelão no Bairro Cidade
Jardim, pois o local não conta com asfalto e a estada de terra está em péssimas condições desta forma
dificultando o trafego no local e podendo ocasionar acidentes.
INDICAÇÃO nº 7613/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato na área pública (área verde)
localizada na Rua M-3 no trecho compreendido desde a Avenida M-1até a Avenida M-7, Vila Martins.
INDICAÇÃO nº 7614/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato na área pública (área verde)
localizada na Rua M-3 no trecho compreendido da Avenida M-7 até Avenida M-15, Vila Martins.
INDICAÇÃO nº 7615/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato na área pública (área verde)
localizada na Rua M-3 no trecho compreendido da Avenida M-7 até Avenida M-15, Vila Martins.
INDICAÇÃO nº 7616/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana informar a possibilidade de realizar a repintura do Pare na
Rua M-4A em confluência com a Avenida M-17, Vila Martins.
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INDICAÇÃO nº 7617/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana informar a possibilidade de realizar a repintura do Pare na
Rua M-5A em confluência com a Avenida M-17, Vila Martins.
INDICAÇÃO nº 7618/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana informar a possibilidade de realizar a repintura do Pare na
Avenida M-17 em confluência com a Avenida M-3, Vila Martins (Linha Férrea).
INDICAÇÃO nº 7619/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato no canteiro Central da Avenida
Brasil desde a Avenida M-15 até a Avenida 32, Vila Martins.
INDICAÇÃO nº 7620/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato na Rua 2 em confluência com
Avenida 24, Jardim Brasília.
INDICAÇÃO nº 7621/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato na Área Pública localizada na Rua
19-A entre as Avenidas 64-A e 70-A, Oreste Armando Giovani.
INDICAÇÃO nº 7622/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato na Avenida 64-A no trecho
compreendido entre a Avenida Ulisses Guimarães e Rua 19-A, Oreste Armando Giovani.
INDICAÇÃO nº 7623/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de Obras
informar a possibilidade de realizar a limpeza da viela na Rua 17 MP ao lado do nº250, Mãe Preta.
INDICAÇÃO nº 7624/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de Obras
informar a possibilidade de realizar a substituição da tampa de boca de lobo na Avenida 86 em confluência
com a Rua 20, Nosso Teto.
INDICAÇÃO nº 7625/2018 - RAFAEL HENRIQUE ANDREETA - Sugerindo determinar a Secretaria
Municipal Obras, taparem o buraco localizado na Avenida 68 A com a Rua 18 A no bairro São Miguel.
INDICAÇÃO nº 7626/2018 - RAFAEL HENRIQUE ANDREETA - Sugerindo determinar a Secretaria
Municipal Obras, taparem o buraco localizado na Rua 18 A com a Avenida 68 A de fronte com o n° 385 no
bairro São Miguel.
INDICAÇÃO nº 7627/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, que faça o corte de matos na calçada da Escola
Municipal Samira Assencio Savoldi, localizado na Avenida 40 entre a Rua 28 - Santa Eliza.
INDICAÇÃO nº 7628/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, que faça o corte de matos e poda de arvores em
uma Praça na Rua 03 A, entre as Avenidas 32 A e Avenida 24 - Vila Alemã.
INDICAÇÃO nº 7629/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, que faça a limpeza de um terreno localizado na
Avenida 44, Ruas 18 e 19 - Parque Universitário.
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INDICAÇÃO nº 7630/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, que faça o corte de mato na calçada do Centro
Comunitário do Conjunto Habitacional Oreste Armando Giovanni, localizado na Avenida 62 A - São Miguel.
INDICAÇÃO nº 7631/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, que faça a limpeza de um terreno localizado na
Avenida 31 esquina da Rua 19, Bairro do Estádio.
INDICAÇÃO nº 7632/2018 - RUGGERO AUGUSTO SERON - Sugerindo a Secretaria de Mobilidade
Urbana os bons préstimos de verificar a possibilidade de realizar a pintura de sinalização de trânsito FAIXA
DE PEDESTRE, na Rua M 17 defronte a Escola Municipal Antonio Sebastião, devido a mesma estar quase
toda apagada.
INDICAÇÃO nº 7633/2018 - RUGGERO AUGUSTO SERON - Sugerindo a Secretaria Municipal de Obras
e Serviços os bons préstimos de realizar o serviço de tapa buracos em toda extensão da Rua M 17 bairro
Chervezon.
INDICAÇÃO nº 7634/2018 - ADRIANO LA TORRE - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, tapar vários buracos na Avenida 11 com Ruas 20 e 21 - bairro Saúde.
INDICAÇÃO nº 7635/2018 - ADRIANO LA TORRE - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, podar árvore no canteiro central da Avenida 40, cruzamento com a Rua 8 no bairro
Santana (defronte a Monely Calçados - próximo à loja Ciriana).
INDICAÇÃO nº 7636/2018 - ADRIANO LA TORRE - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços corte do Mato Alto na Rua 3 Jc com a Avenida 12 e Rua A - no bairro Jardim Centenário.
INDICAÇÃO nº 7637/2018 - ADRIANO LA TORRE - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços corte do Mato Alto no terreno da Avenida 4A ao lado do nº 814 entre Avenida Ulisses
Guimarães e Rua 11B no bairro Bela Vista.
INDICAÇÃO nº 7638/2018 - ADRIANO LA TORRE - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, tapar buracos na Avenida M25 com a Rua 6 e Rua 7 no bairro Jardim São Caetano.
INDICAÇÃO nº 7639/2018 - ADRIANO LA TORRE - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, tapar buracos na Rua 12 com a Avenida 36 bairro Santana.
INDICAÇÃO nº 7640/2018 - ADRIANO LA TORRE - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, tapar buracos na Rua 2 Jf defronte ao nº 607 no bairro Jardim Floridiana.
INDICAÇÃO nº 7641/2018 - ADRIANO LA TORRE - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, tapar buracos na Avenida 40 com Rua 6 e 7 no bairro Santana.
INDICAÇÃO nº 7642/2018 - ADRIANO LA TORRE - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços o reparo na canaleta de escoamento de águas pluviais, no cruzamento da Rua 10 com a
Avenida 36 no bairro Santana.
INDICAÇÃO nº 7643/2018 - ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI - Sugerindo determinar ao DAAE,
sobre a possibilidade de realizar reparo asfáltico na Rua 10A, Avenida 48A, Vila Nova.
INDICAÇÃO nº 7644/2018 - ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI - Sugerindo determinar a
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, sobre a possibilidade de refazer a sinalização de solo (PARE),
Rua 3 Avenida 16, Centro.
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INDICAÇÃO nº 7645/2018 - ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI - Sugerindo determinar a
Secretaria Municipal de Obras, sobre a possibilidade de realizar reparo asfáltico na Rua 24, entre as
Avenidas 10B e 10 A, Bairro Jardim São Paulo.
INDICAÇÃO nº 7646/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de Obras
informar a possibilidade de realizar serviço de tapa buraco na Rua M-17, defronte ao número 1371, Jardim
Progresso.
INDICAÇÃO nº 7647/2018 - CAROLINE GOMES FERREIRA - Sugerindo determinar a Secretaria de
Obras, efetuar o serviço de tapa buraco na Av 64 a n1793 na esquina da Rua 18A, Bairro - São Miguel / Pé
no Chão
INDICAÇÃO nº 7648/2018 - ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI - Sugerindo determinar a
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, sobre a possibilidade de refazer a sinalização de solo (pintura),
ao redor da Escola Municipal Monsenhor Martins, Avenida 36, n° 717 Vila Operaria.
INDICAÇÃO nº 7649/2018 - ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI - Sugerindo determinar a
Secretaria Municipal de Obras, sobre a possibilidade de realizar reparo asfáltico na Rua 05 entre as
Avenidas 40 e 42, Bairro Jardim Portugal.
INDICAÇÃO nº 7650/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Sugerindo determinar ao Departamento
Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE, para que faça o reparo asfáltico na Avenida 44 A,
enfrente ao número 660, entre as Ruas 9A, e 10 A, Vila Nova.
INDICAÇÃO nº 7651/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana e Viária, a pintura de sinalização de solo PARE, na Avenida 40 A, esquina das Ruas 04
A, e 05 A - Jardim Ipê.
INDICAÇÃO nº 7652/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana e Viária, a pintura de sinalização de solo PARE, na Avenida 30 A, esquina das Ruas 09
A - Vila Alemã.
INDICAÇÃO nº 7653/2018 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana e Viária, a pintura de sinalização de solo PARE, na Avenida 30 A, esquina das Ruas 09
A - Vila Alemã.
INDICAÇÃO nº 7654/2018 - RUGGERO AUGUSTO SERON - Sugerindo determinar a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços os bons préstimos de realizar o serviço de tapa buracos em toda extensão
da Rua 26 bairro Jardim São Paulo.
INDICAÇÃO nº 7655/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente informar a possibilidade de realizar vistoria para corte da árvore localizada na Rua 18, defronte
ao número 4353, Recanto Paraíso. Serviço solicitado pela senhora Elisa de Oliveira Souza, contato - 30239535 / 98147-4446.
INDICAÇÃO nº 7656/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços, tapar buraco na Rua 22, defronte com número 1659, bairro Jardim Mirassol.
INDICAÇÃO nº 7657/2018 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO - Sugerindo determinar a Secretaria
de Obras e Serviços reparar a canaleta da Rua 9-A, cruzamento com Avenida 64-A,Vila Cristina, haja vista
que o local encontra-se tomado de buracos e agua empossada dificultando a passagem de veículos.
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INDICAÇÃO nº 7658/2018 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO - Sugerindo determinar a Secretaria
de Obras e Serviços reparar a canaleta da Rua 9-A, cruzamento com Avenida 66-A,Vila Cristina, haja vista
que o local encontra-se tomado de buracos e agua empossada dificultando a passagem de veículos.
INDICAÇÃO nº 7659/2018 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO - Sugerindo determinar a Secretaria
de Obras e Serviços reparar a canaleta da Rua 9-A, cruzamento com Avenida 68-A, Vila Cristina, haja
vista que o local encontra-se tomado de buracos e agua empossada dificultando a passagem de veículos.
INDICAÇÃO nº 7660/2018 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO - Sugerindo determinar a Secretaria
de Obras e Serviços reparar a canaleta da Rua 9-A, cruzamento com Avenida 70-A, Vila Cristina, haja
vista que o local encontra-se tomado de buracos e agua empossada dificultando a passagem de veículos.
INDICAÇÃO nº 7661/2018 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO - Sugerindo determinar a Secretaria
de Obras e Serviços reparar a canaleta da Rua 9-A, cruzamento com Avenida 72-A, Vila Cristina, haja
vista que o local encontra-se tomado de buracos e agua empossada dificultando a passagem de veículos.
INDICAÇÃO nº 7662/2018 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO - Sugerindo determinar a Secretaria
de Obras e Serviços reparar a canaleta da Rua 9-A, cruzamento com Avenida 74-A, Vila Cristina, haja
vista que o local encontra-se tomado de buracos e agua empossada dificultando a passagem de veículos.
INDICAÇÃO nº 7663/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços, tapar buraco na Rua 23, defronte com número 2121, bairro Jardim Mirassol.
INDICAÇÃO nº 7664/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Sugerindo determinar à Secretaria Municipal
de Obras, a viabilidade de se efetuar a manutenção na tampa do bueiro no endereço à Avenida 14,
defronte com número 1945, Jardim São Paulo
INDICAÇÃO nº 7665/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços, tapar buraco à Avenida 10, defronte com número 1612, bairro Jardim São Paulo.
INDICAÇÃO nº 7666/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato no Centro de Habilitação Infantil
Princesa Vitória, localizado na Avenida José Felício Castellano nº1700, Vila Cristina.
INDICAÇÃO nº 7667/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços, tapar buraco na Rua 05, Avenida 42, defronte com número 3144, bairro Vila Operaria.
INDICAÇÃO nº 7668/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar ao DAAE informar a possibilidade
de realizar o serviço de tapa buraco na Rua M-22 defronte o nº1415, Jardim Progresso.
INDICAÇÃO nº 7669/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de realizar o serviço de corta mato na Avenida M-43 entre Ruas 9 e 10,
Parque São Jorge.
INDICAÇÃO nº 7670/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana informar a possibilidade de realizar a Repintura da Faixa de
Pedestre na Rua Jacutinga defronte o nº540, Santa Terezinha.
INDICAÇÃO nº 7671/2018 - PAULO GUEDES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal de
Agricultura informar a possibilidade de enviar a máquina moto niveladora na estrada velha de Brotas.
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INDICAÇÃO nº 7672/2018 - IRANDER AUGUSTO LOPES - Sugerindo determinar a Secretaria Municipal
de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, a viabilidade de se efetuar corte de mato em área
pública localizada na, Rua 23, defronte com número 1125, bairro Jardim Mirassol.
MOÇOES APRESENTADAS NESTA SESSÃO:
MOÇÃO DE APLAUSOS nº 447/2018 - ADRIANO LA TORRE - Ao Senhor EDUARDO MENDES, técnico
da equipe de Luta Olímpica de Rio Claro, que representou o Município nos 82º edição dos JOGOS Aberto
do Interior, realizados na cidade de São Carlos (De 14 A 24 de novembro), cumprimentando pela majestosa
participação de destaque com conquistas nas diversas modalidades de Luta Olímpica, o Município se
orgulha em reconhecer essa dedicação, valorizando o trabalho da equipe técnica, incentivando-a assim na
busca constante por resultados satisfatórios.
MOÇÃO DE APLAUSOS nº 448/2018 - ADRIANO LA TORRE - Ao Senhor THIAGO MENDES, técnico da
equipe de Luta Olímpica de Rio Claro, que representou o Município nos 82º edição dos JOGOS Aberto do
Interior, realizados na cidade de São Carlos (De 14 A 24 de novembro), cumprimentando pela majestosa
participação de destaque com conquistas nas diversas modalidades de Luta Olímpica, o Município se
orgulha em reconhecer essa dedicação, valorizando o trabalho da equipe técnica, incentivando-a assim na
busca constante por resultados satisfatórios.
MOÇÃO DE APLAUSOS nº 449/2018 - ADRIANO LA TORRE - Ao Senhor LUCAS CARDOSO,
competidor da equipe de Luta Olímpica de Rio Claro, que representou o Município nos 82º edição dos
JOGOS Aberto do Interior, realizados na cidade de São Carlos (De 14 A 24 de novembro), cumprimentando
pela majestosa participação de destaque com conquistas nas diversas modalidades de luta olímpica, o
Município se orgulha em reconhecer essa dedicação, valorizando nosso jovem competidor, incentivando-a
assim na busca constante por resultados satisfatórios.
MOÇÃO DE APLAUSOS nº 450/2018 - ADRIANO LA TORRE - Ao Senhor LUIS MEDEIROS, competidor
da equipe de Luta Olímpica de Rio Claro, que representou o Município nos 82º edição dos JOGOS Aberto
do Interior, realizados na cidade de São Carlos (De 14 A 24 de novembro), cumprimentando pela majestosa
participação de destaque com conquistas nas diversas modalidades de luta olímpica, o Município se
orgulha em reconhecer essa dedicação, valorizando nosso jovem competidor, incentivando-a assim na
busca constante por resultados satisfatórios.
MOÇÃO DE APLAUSOS nº 451/2018 - ADRIANO LA TORRE - Ao Senhor TIERRE FURTUOSO,
competidor da equipe de Luta Olímpica de Rio Claro, que representou o Município nos 82º edição dos
JOGOS Aberto do Interior, realizados na cidade de São Carlos (De 14 A 24 de novembro), cumprimentando
pela majestosa participação de destaque com conquistas nas diversas modalidades de luta olímpica, o
Município se orgulha em reconhecer essa dedicação, valorizando nosso jovem competidor, incentivando-a
assim na busca constante por resultados satisfatórios.
MOÇÃO DE APLAUSOS nº 452/2018 - ADRIANO LA TORRE - Ao Senhor VINICIUS CARVALHO,
competidor da equipe de Luta Olímpica de Rio Claro, que representou o Município nos 82º edição dos
JOGOS Aberto do Interior, realizados na cidade de São Carlos (De 14 A 24 de novembro), cumprimentando
pela majestosa participação de destaque com conquistas nas diversas modalidades de luta olímpica, o
Município se orgulha em reconhecer essa dedicação, valorizando nosso jovem competidor, incentivando-a
assim na busca constante por resultados satisfatórios.
MOÇÃO DE APLAUSOS nº 453/2018 - LUCIANO BONSUCESSO - LUCIANO FEITOSA DE MELO - Ao
Barbeiro Sergio Fernandes Balieiro do Salão Sergio, do bairro Cervezão, que com sua arte na barbearia se
faz um excelente profissional a mais de 30 anos abrilhantando a cidade de Rio Claro no ramo de sua
profissão que é um referencial em um estilo de vida.
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MOÇÃO DE APLAUSOS nº 454/2018 - CAROLINE GOMES FERREIRA - O Secretario Municipal de
Agricultura Emilio Cerri, pelo excelente serviço publico prestado ao Município de Rio Claro.
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