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27ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, Resolução nº
04, de 09 de junho de 1993, COMUNICA que os trabalhos legislativos
referentes à 27ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 19 de agosto
de 2019, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Não há proposições remanescentes a serem discutidas e deliberadas para
esta sessão.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição
em livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA

1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 73/2019, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Dispõe sobre denominação de
próprio municipal (Praça Natividade Garcia de Assis).
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 74/2019, do
VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE: Dispõe sobre
denominação de próprio municipal (UBS "Enfermeiro Célio Massoni").

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 14 de agosto de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 27ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
1.896/19 - Requer informações sobre a possibilidade de que todo o calçamento das Ruas
do Expedicionário, Paraná, Arlindo Luz e Rio de Janeiro e da Avenida Dr. Altino Arantes
recebam o rebaixamento nas guias nos cruzamentos das Ruas Francisco Romero, Silva
Jardim, Lopes Trovão, Dom Pedro I, Benjamin Constant, Paulo Sá, Monsenhor Cordova,
Cardoso Ribeiro, Antônio Carlos Mori, 9 de Julho, São Paulo, Souza Soutelo, da Travessa
Vereador Abrahão Abujamra e da Avenida Gastão Vidigal, para que assim a locomoção dos
cadeirantes seja de fácil acesso a todos os comércios das ruas citadas.
1.897/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se rebaixar as guias para
acessibilidade nas Rua Euclides da Cunha, Ari Barroso, Joaquim de Azevedo - Jornalista, Silva
Jardim, Dom Pedro I, Benjamin Constant, Senador Salgado Filho, Governador Armando Sales,
Álvaro Ferreira de Moraes, José Galvão e Ataliba Leonel, pois todas essas ruas dão acesso a
um grande número de clínicas médicas existentes.
1.898/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se notificar o proprietário de
terreno da Rua Vereador Ary Archangelo Cardoso de Mattos, ao lado do nº 133, na Vila Villar,
para que realize roçada e limpeza.
1.899/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mais lixeiras na
Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximo ao nº 1.760.
1.900/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -,
sobre a possibilidade de se construir uma passarela na Rodovia Raposo Tavares, Km 374,750,
interligando a Rua Prof. Francisco Dias Negrão com a Rua Vereador Geraldo Bernardini Parque Minas Gerais Seções I e II -, no trecho urbano do Município, pois os moradores da
região possuem muita dificuldade para fazer a travessia pela rodovia, ocasionando, assim,
perigo para suas vidas em razão do intenso tráfego de carros.
RAQUEL BORGES SPADA
1.901/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos n°s. 2.710/2018 e
440/2019, referentes à possibilidade de se realizar concurso público para cargos de serviços
gerais, pois há uma grande falta de funcionários, inclusive para a manutenção da limpeza do
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
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1.902/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Programa de Atenção
ao Egresso e Família.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.903/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
calçamento da Praça João Fonseca - Vila Kennedy.
RAQUEL BORGES SPADA
1.904/19 - Requer informações, junto ao hemocentro do município de Marília, sobre a
possibilidade de se realizar uma campanha para doação de medula óssea, utilizando como
ponto referencial uma escola municipal de Ourinhos.
1.905/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
realização de concurso público para serviços gerais na educação.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.906/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 3.326/2017, que
reitera a Indicação nº 1.536/2017, que solicita a construção de rampa de acessibilidade na
calçada de entrada dos alunos à sala multifuncional e à quadra poliesportiva da EMEI
"Pacheco Chaves" - Parque Pacheco Chaves.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.907/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atendimento
odontológico na UBS "Tiãozinho" - Vila São Luiz.
1.908/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atendimento
odontológico na UBS "Daniel Baltus" (UBS do CAIC).
1.909/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atendimento
odontológico na UBS "Dr. Ricardo Franklin Mello" - Parque Minas Gerais.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.910/19 - Requer informações sobre as emendas destinadas ao Município nos últimos
cinco anos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.911/19 - Requer informações sobre os valores gastos com a iluminação pública no ano
de 2017.
1.912/19 - Requer informações sobre os valores gastos com a iluminação pública no ano
de 2018.
1.913/19 - Requer informações sobre os valores gastos com a iluminação pública, de
janeiro de 2019 até a presente data.
CÍCERO DE AQUINO
1.914/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo com
temporizador entre a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves e a Rua 7 de Setembro.
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APARECIDO LUIZ
1.915/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que se
torne mão única de direção a Rua Ezequias Nogueira de Souza - Jardim América.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.916/19 - Requer cópia de todos os documentos do Processo Licitatório, na modalidade
Chamamento Público, para a seleção dos organizadores da 52ª Feira Agropecuária e Industrial
- FAPI.
1.917/19 - Requer informações a respeito da compra do conjunto de braços dos postes de
iluminação pública e lâmpadas de LED, para a iluminação pública do Município.
1.918/19 - Requer cópia das notas fiscais de todos os materiais, equipamentos e
dispositivos comprados para a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
1.919/19 - Requer informações do Superintendente da SAE - Superintendência de Água e
Esgoto - a respeito do plano de ações para sanar o problema de falta de água do Município,
com o cronograma e previsão de investimentos, considerando que a resolução do problema de
falta de água foi uma promessa de campanha do Prefeito.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.920/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o estacionamento da
EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.921/19 - Requer informações sobre os gastos com a construção da pista de caminhada
desde o início do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá até o Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato.
RAQUEL BORGES SPADA
1.922/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária
(medicamentos fitoterápicos) em todas as unidades de saúde.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.923/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio público
(calçada) em terreno baldio localizado na Rua República, defronte ao n° 648 - Vila Odilon.
1.924/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio público
(calçada) em terreno baldio localizado na Rua República, ao lado do n° 921 - Vila Odilon.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.925/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 915/2017, que solicita a instalação
de poste de iluminação pública na Rua Serafim Signorini - Nova Ourinhos, próximo à
passagem em nível do Jardim Santa Fé.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.926/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mão única, no
sentido centro/bairro, na Rua Pedro Fernandes Sândano - Jardim Eldorado.
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1.927/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mão única, sentido
centro/bairro, na Rua João Bond - Jardim Eldorado.
1.928/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de indicação de
altura no pontilhão da Rodovia Raposo Tavares, na Rua Ângelo Sedassari.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.929/19 - Encaminha abaixo-assinado de moradores e comerciantes da Rua Cardoso
Ribeiro, que solicitam urgente recapeamento asfáltico e melhorias na infraestrutura da via
pública, com sinalização de solo, placas e outros recursos, visando maior segurança aos
transeuntes, ao fluxo do tráfego em geral e melhores condições às atividades de comércio,
ratificando o Requerimento n°. 1.894/2019.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.930/19 - Reitera os Requerimentos nºs 2.436/2018 e 547/2019, referentes ao
cronograma de execução do projeto para a instalação dos quatro Ecopontos no Município.
CÍCERO DE AQUINO
1.931/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
calçamento da Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy.
1.932/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir área ou recuo de
embarque e desembarque, com cobertura, para veículos particulares/comuns, defronte ao
Ourinhos Plaza Shopping.
1.933/19 - Requer informações sobre providências com relação ao trânsito no cruzamento
da Rua Benjamin Constant com a Rua do Expedicionário, devido à dificuldade da travessia de
veículos no local.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.934/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.487/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se instituir o Programa de Inserção de Egressos do
Sistema Penitenciário no mercado de trabalho e encaminha minuta de projeto de lei.
SALIM MATTAR
1.935/19 - Requer informações sobre projeto e cronograma de execução e instalação de
dispositivo de trânsito na Avenida Domingos Camerlingo Caló, em entroncamento com a
Rodovia Mello Peixoto.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.157/19 - Solicita limpeza geral e retirada de entulho e galhada, bem como a instalação
de placa "Proibido Jogar Lixo ou Entulho", nas margens do córrego entre a Rua Afonso de
Martos Filho e a estrada que dá acesso ao Bairro Água do Jacu.
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1.158/19 - Solicita varrição e limpeza geral, semanalmente, em toda a extensão da
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves.
RAQUEL BORGES SPADA
1.159/19 - Solicita o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Orlando
Chiaradia.
1.160/19 - Solicita revitalização da Praça Attílio Marcusso (Praça do Chafariz) - Jardim das
Paineiras.
1.161/19 - Solicita instalação de brinquedos na Praça Attílio Marcusso (Praça do Chafariz)
- Jardim das Paineiras.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.162/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Avenida
Horácio Soares, esquina com a Rua Mário Tolotto.
CÍCERO DE AQUINO
1.163/19 - Solicita a revitalização do Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão),
através de uma nova pintura em todas as quadras e manutenção do calçamento.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.164/19 - Solicita uma nova sinalização de solo, com pintura de faixa amarela, na
Avenida Jacinto Ferreira de Sá, conforme diz a placa “Proibido Estacionar na Faixa Amarela”,
pois a faixa já não existe mais em frente ao comércio Ciclo Machado e à Leal Gráfica.
CÍCERO DE AQUINO
1.165/19 - Solicita limpeza geral e retirada de entulho e galhada, bem como a instalação
de placa "Proibido Jogar Lixo ou Entulho" e de lixeiras, em área verde localizada na Alameda
Thomaz Chine - Jardim das Paineiras.
1.166/19 - Solicita instalação de placas de sinalização, bem como urgente pintura de
sinalização de solo ("Pare" e faixa de pedestre) no cruzamento da Rua Maria Cavezalli Mella
com a Rua São Pedro do Turvo - Jardim Matilde.
1.167/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado na Rua Vereador Ary
Archangelo Cardoso de Mattos, ao lado do nº 133 - Vila Villar.
1.168/19 - Solicita revitalização, bem como melhorias no calçamento do entorno da EMEI
"Profa. Judith Leonis Villas Boas" - Vila Margarida.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.169/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas
Leontino Ferreira de Campos e Padre Rui Cândido da Silva.
1.170/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas
República e João Albino Zaia.
1.171/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua República, ao lado do nº 921.
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CÍCERO DE AQUINO
1.172/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada) defronte à EMEF
"Jornalista Miguel Farah", localizada na Rua Francisco Robles Godoy, 167 - Jardim Ouro
Verde.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.173/19 - Solicita manutenção ou troca de lâmpadas de iluminação pública em mais de 6
(seis) postes próximos à Fatec Ourinhos, pois a falta de claridade está prejudicando alunos,
moradores e transeuntes da região.
1.174/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Antônio Victorino da Cruz - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.175/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio
Farmacêutico - Jardim Itajubi, defronte ao nº 266.
CÍCERO DE AQUINO
1.176/19 - Solicita a retirada de entulhos e galhadas, bem como instalação de placas
"Proibido Jogar Lixo" na Rua Augustin Sangalli Breve, ao lado do nº 335 - Jardim Santos
Dumont.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.177/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Antônio de Souza Vianna - Jardim
Itajubi, defronte ao nº 102 e 241.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.178/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Padre Rui
Cândido da Silva.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.179/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Moacir Cassiolato - Parque Minas Gerais.
1.180/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Valentim Gentil - Vila Boa Esperança.
1.181/19 - Solicita a retirada de entulhos na Rua Adail Dias dos Reis - Jardim Gabriela.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.182/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Pare) no cruzamento da Rua Francisco
Constante Netto com a Rua Padre Rui Cândido da Silva - Vila Odilon.
1.183/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Pare) no cruzamento da Rua José Dias
Negrão com a Rua Padre Rui Cândido da Silva - Vila Odilon.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.184/19 - Solicita pintura de sinalização de depressão no cruzamento da Rua João Bond
com a Rua Joaquim Miguel Leal - Jardim Eldorado.
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1.185/19 - Solicita pintura de sinalização de depressão no cruzamento da Rua João Bond
com a Rua Manoel Vieira Júnior - Jardim Eldorado.
1.186/19 - Solicita pintura de sinalização de depressão no cruzamento da Rua Pedro
Fernandes Sândano com a Rua Eurico Amaral Santos - Jardim Eldorado.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.187/19 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (faixa de pedestre e
"Pare") no cruzamento das Ruas Antônio Marques Vianna e Orlando Chiaradia.
1.188/19 - Solicita roçada e limpeza na Praça José Cardinali Mader, defronte à
Distribuidora da antiga Texaco.
1.189/19 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Sud Minucci - Vila
Boa Esperança.

MOÇÕES:
EDVALDO LÚCIO ABEL
267/19 - De pesar pelo falecimento de Ana Flavia Godoi.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
268/19 - De congratulações à Direção e Professores da EMEF "Profa. Nilse de Freitas",
pela linda Festa do Folclore realizada no dia 10 de agosto, envolvendo alunos, pais e toda a
comunidade.
CÍCERO DE AQUINO
269/19 - De pesar pelo falecimento de José Paiva.
RAQUEL BORGES SPADA
270/19 - De congratulações aos policiais militares da Força Tática, Subtenente PM Carlos
Alexandre Cornélio, 1º Sargento PM Valdinei Abílio da Silva, Cabo PM Fernando César da
Silva, Cabo PM Denilson da Silva Pedro Camargo, Cabo Flávio Roberto Quintana de Faria e
Cabo PM Éder Ricardo Fernandes, que, na manhã do dia 8 de agosto, libertaram uma mulher
que estava sendo mantida em cárcere privado pelo marido, amarrada e submetida a tortura e
agressões físicas, bem como ao Cão Farejador Bóris, que contribuiu para a localização de
drogas.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
271/19 - De pesar pelo falecimento de João Tavares de Andrade.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
272/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Alzira Campos Magalhães.
ABEL DINIZ FIEL
273/19 - De congratulações à Diretora Graziele Fernanda Zanutto Maximino, professores
e funcionários, pela realização da Festa do Folclore na EMEF “Dr. Salem Abujamra”.
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CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
274/19 - De congratulações ao atleta Gustavo Tsuboi, filho dos ourinhenses Eiko e Martin
Tsuboi, por ser medalhista de ouro no tênis de mesa do Panamericano de 2019.

PROJETO DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
76/19 - Altera dispositivos da Lei nº. 6.507, de 6 de maio de 2019, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da adoção da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - pelas entidades e
estabelecimentos públicos e privados de atendimento ao público situados no Município de
Ourinhos e dá outras providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
EDVALDO LÚCIO ABEL
12/19 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar a prestação
de contas da 52ª. Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos (FAPI), realizada em 2018.
Secretaria da Câmara Municipal, em 14 de agosto de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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