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28ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 26 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 28ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 26 de agosto
de 2019, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Discussão e Votação do Requerimento n° 1.930/2019, remanescente da
27ª 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: PROJETO DE LEI Nº 57/2019, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Cria a “Lei da Vida” - Uma
Semana Municipal de Mobilização e Conscientização para Doação de
Medula Óssea e Cordão Umbilical no Município de Ourinhos” e dá outras
providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 21 de agosto de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 28ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.941/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir complexo de lazer na
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.942/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar o caminhão pipa
para a lavagem da Praça Melo Peixoto e do Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão
de Ourinhos), com a captação da água no ponto existente pelo lago do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá.
1.943/19 - Requer informações, junto à Empresa Circular Cidade de Ourinhos - CCO -,
sobre a possibilidade de se reorganizar a linha do ônibus circular Industrial I, sentido
Bairro/Centro, que, atualmente, passa pelas Avenidas Paulo Bozon Verduraz e Luiz Saldanha
Rodrigues até o centro, alterando o itinerário e passando pelas Ruas Osmar de Vecchi e
Nelson Minucci e Avenida André Monteiro Rodrigues até o centro.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.944/19 - Requer informações sobre quantas escolinhas de futebol há no momento no
Município, quais são os locais que elas utilizam, que datas e horários acontecem as aulas,
nome dos professores e a quantidade de alunos.
CÍCERO DE AQUINO
1.945/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.075/2019, que solicita roçada na
estrada que dá acesso ao Loteamento Lago Azul.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.946/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de rodízio no fornecimento de água, através da SAE, enquanto durar o período de
falta nos bairros.
RAQUEL BORGES SPADA
1.947/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que a
Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva" atenda com horário estendido, para
que as mulheres que trabalham no comércio tenham acesso.
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ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.948/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar rampas de
acessibilidade para cadeirantes, nos principais pontos de ônibus do Município.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.949/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na
praça localizada entre as Ruas Antônio Cito e Waldemar Cecconi.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.950/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.022/2019, que solicita reparo no
portão lateral da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC), localizado na Rua Antônio
Henrique Rolli, defronte à EE "Dr. Ary Corrêa".
1.951/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.572/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se proibir o estacionamento diuturno de caminhões na
Rua Francisco Constante Netto, em frente à Praça da "Feira da Lua", no Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB).
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.952/19 - Requer informações a respeito de onde está sendo aplicado o recurso de
quase 6 milhões de reais, arrecadados das multas de trânsito no município de Ourinhos desde
janeiro de 2017, considerando que, conforme a Lei nº 9.503, de 23/09/1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 320, a receita arrecadada com a cobrança das
multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de
campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
1.953/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar lista contendo todos os
imóveis alugados pela Prefeitura Municipal, bem como os valores pagos pela locação e os
respectivos donos de cada imóvel.
1.954/19 - Requer informações a respeito de como é realizada a fiscalização para verificar
as lâmpadas da iluminação pública que permanecem acesas durante o período diurno no
Município.
1.955/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se reformar ou realizar
melhorias no banheiro do Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto Silva.
1.956/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar lista contendo todas as
ocorrências registradas pela Guarda Patrimonial, desde a sua criação no município de
Ourinhos.
1.957/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar lista contendo todas as
sindicâncias abertas e finalizadas pela Prefeitura Municipal, de janeiro de 2017 até a presente
data.
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1.958/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar lista contendo todas as
sindicâncias abertas e finalizadas pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE,
de janeiro de 2017 até a presente data.
1.959/19 - Requer informações da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" a respeito do cumprimento
do serviço de nutrição, disponibilizando refeições aos usuários e acompanhantes que
permanecerem nos leitos em observação, conforme o item “a” da página 26 do Edital 06/2017,
Processo nº 2.266/2017.
1.960/19 - Requer informações a respeito da fiscalização das cláusulas do Contrato de
Gestão nº 01/2018, que celebram entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a Organização
Social - Pró Vida, regularmente qualificada no Município como organização social na área da
saúde, para operacionalizar a gestão e executar ações e serviços de saúde na UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho" – Porte II – 24h, em conformidade com os termos e especificações constantes no
edital de Convocação Pública nº. 06/2017.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.961/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar alambrado em torno
do campo localizado na praça do Jardim Eldorado.
APARECIDO LUIZ
1.962/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
alterar para mão unica de direção a Rua Hermínia Bonetti Sândano, em trecho que
compreende a Avenida Jacinto Ferreira de Sá, no sentido bairro centro, e a Rua Ezequias
Nogueira de Souza.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.963/19 - Requer informações sobre o mau cheiro que existe há anos na baixada da
Rodovia Mello Peixoto, próximo ao km 376.
1.964/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Rua
Padre Rui Cândido da Silva, na “Estrada Boiadeira”.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.965/19 - Requer informações sobre a pista de caminhada localizada entre o Jardim
Santos Dumont e o Jardim Santa Fé.
1.966/19 - Requer informações sobre os valores pagos à CPFL - Companhia Paulista de
Força e Luz, referentes a iluminação pública no ano de 2017.
1.967/19 - Requer informações sobre os valores pagos à CPFL - Companhia Paulista de
Força e Luz, referentes a iluminação pública no ano de 2018.
1.968/19 - Requer informações sobre os valores pagos à CPFL - Companhia Paulista de
Força e Luz, referentes a iluminação pública desde janeiro de 2019 até a presente data.
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1.969/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços de
iluminação pública dos postes por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior
poder de iluminação, na Rua Eduardo Peres - Vila Christoni.
1.970/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços de
iluminação pública dos postes por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior
poder de iluminação, na Rua Eduardo Peres - Vila São Luiz.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.971/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 518/2019, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Duque de Caxias.
1.972/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, sobre quais projetos, voltados à recuperação e preservação das nascentes, à
arborização e à conscientização, estão sendo elaborados e quais estão sendo executados em
nosso Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.973/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de
parcelas da Lei nº 6.317, que dispõe sobre o Parcelamento de débitos tributários e não
tributários e do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 2016 com a anistia de juros e multa
de mora para quitação ou parcelamento dos débitos e dá outras providências.
CÍCERO DE AQUINO
1.974/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza no bueiro
localizado na Rua do Expedicionário, entre os n°s 989 e 991, pois em épocas de chuva ocorre
alagamento nas calçadas dos comércios locais.
APARECIDO LUIZ
1.975/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma academia da
saúde na Rua Luiz Alberto Botelho, ao lado do nº 36 - Jardim Vale do Sol.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.976/19 - Requer informações sobre os gastos com a construção da pista de caminhada
localizada na Avenida Miguel Cury.
1.977/19 - Requer informações sobre os gastos com a construção da pista de caminhada
localizada na Avenida Horácio Soares.
1.978/19 - Requer informações sobre os gastos com a construção da pista de caminhada
localizada no Jardim Matilde.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.979/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 28/2019, que solicita recapeamento
asfáltico na rotatória de acesso aos bairros: Vila Brasil, Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant, Jardim Anchieta, Jardim Josefina e Núcleo Habitacional Asise Chequer
Nicolau (CDHU), entre outros.
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.980/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.050/2019, que solicita pintura de
sinalização de solo “DEVAGAR ESCOLA” nas Ruas Arlindo Luz e Rio de Janeiro, próximo ao
Colégio Santo Antônio.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.981/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas aéreas para
sinalização dos principais bairros da nossa cidade, principalmente de indicação de órgãos
públicos, faculdades e escolas.
RAQUEL BORGES SPADA
1.982/19 - Requer informações da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres sobre a
possibilidade de se implantar o "Espaço Brasil Mulher" em nosso Município.

INDICAÇÕES:
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.190/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas indicativas de
trânsito na rotatória do cruzamento da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues com a Rua Nereus
Garcia.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.191/19 - Solicita melhorias, bem como pintura, na quadra poliesportiva da EMEF "Profa.
Amélia Abujamra Maron".
1.192/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Padre Rui Cândido da Silva.
1.193/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Avenida Matilde Abucham Abujamra.
1.194/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Wagner Geraldo Martins Tavares - Jardim São Carlos.
RAQUEL BORGES SPADA
1.195/19 - Solicita pintura do NEI "Adelaide Mantovani Alves da Silva".
CÍCERO DE AQUINO
1.196/19 - Solicita a retirada de carro abandonado em área verde localizada no final da
Rua Antônio Pires de Campos - Jardim dos Bandeirantes.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.197/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Gonçalves Ledo, próximo ao n° 111 Parque Minas Gerais.
1.198/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Sebastião Domingos Arantes, próximo
ao n° 86 - Parque Minas Gerais.
1.199/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Júlio Francisco Correia, próximo ao n°
143.
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1.200/19 - Solicita a retirada de entulho na Rua Domingos Ângelo - Jardim Eldorado.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.201/19 - Solicita pintura (manutenção) ou troca de placa informativa com os dizeres
“Cuidado Escola” e retirada de terra na calçada defronte à EMEI "Itaipava".
1.202/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Hugo Luz, esquina com a
Avenida Paulo Bozon Verduraz, defronte à EMEI "Itaipava".
1.203/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Thomaz Lopes, defronte
ao nº 291.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.204/19 - Solicita a retirada de brinquedos que estão sem condições de uso da praça
localizada entre as Ruas Antônio Cito e Waldemar Cecconi.
1.205/19 - Solicita a pintura da quadra da praça localizada entre as Ruas Antônio Cito e
Waldemar Cecconi.
1.206/19 - Solicita a disponibilização de um funcionário de RH para atendimento na
Estação de Tratamento de Água - ETA.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.207/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade e pintura de faixa para
pedestres em frente à EMEI "Itaipava", no Jardim Santos Dumont.
ABEL DINIZ FIEL
1.208/19 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua Evaristo Fantinatti, próximo ao
nº. 1.388 - Vila Odilon.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.209/19 - Solicita manutenção da malha asfáltica na Rua Ovídio Gregório de Jesus,
defronte ao nº 100 - Jardim Europa.
CÍCERO DE AQUINO
1.210/19 - Solicita poda de árvore na Alameda Lucilda Minucci, ao lado do nº 119 - Jardim
Gabriela.
1.211/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Pedro Fernandes Sândano - Jardim São Francisco.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.212/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e a instalação de placas de
regulamentação de limite de velocidade em toda a extensão das ruas do Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini.
1.213/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestres) e a instalação de
placas de regulamentação de limite de velocidade em toda a extensão das ruas do Jardim
Anchieta.
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CÍCERO DE AQUINO
1.214/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Geraldo Alves Machado - Residencial Recanto dos Pássaros III.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.215/19 - Solicita melhorias e pintura na quadra poliesportiva da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron".
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.216/19 - Solicita a pintura da sinalização de solo “PARE” na Rua 9 de Julho, esquina
com a Rua Euclides da Cunha - Centro.
1.217/19 - Solicita a pintura da sinalização de solo “Faixa de Pedestres” em frente ao
Colégio Santo Antônio Objetivo, na Rua Arlindo Luz, defronte ao n° 800 - Centro.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.218/19 - Solicita pintura de sinalização de solo nas principais ruas do Jardim Anchieta.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.219/19 - Solicita a pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres) e a instalação de
placas de limite de velocidade em toda a extensão das ruas do Residencial Recanto dos
Pássaros I, II e III.
1.220/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestres) e a instalação de
placas de regulamentação de limite de velocidade em todas as ruas do Residencial Oswaldo
Brizola.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.221/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Augustin Sangalli
Breve, por se tratar de entrada do Jardim Santos Dumont, acesso a várias chácaras e ao
Kartódromo.
1.222/19 - Solicita a instalação de abrigos nos pontos de circular do Jardim Santos
Dumont.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.223/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na guia da Rua Nelson Minucci, em frente ao
nº 150 - Jardim Santos Dumont.
1.224/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Thomaz Lopes, em frente ao nº 162 Jardim Santos Dumont.
1.225/19 - Solicita a notificação do proprietário do terreno baldio localizado na Rua José
Del Ciel Filho, em frente ao nº 428 - Jardim Santos Dumont -, para desimpedir a passagem do
passeio público (calçada), de forma a garantir acessibilidade.
1.226/19 - Solicita a notificação do proprietário do terreno baldio localizado na Rua Nelson
Minucci, ao lado dos nºs 131 e 231 - Jardim Santos Dumont -, para que realize a manutenção
do passeio público (calçada).
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MOÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
275/19 - De congratulações à Igreja Plenitude Church de Ourinhos, na pessoa do Pastor
Andreir Alexandre e sua esposa Silvia Beneveni, pelo terceiro aniversário completado em 7 de
agosto no Município.
SALIM MATTAR
276/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Mauro Tarloto.
ABEL DINIZ FIEL
277/19 - De congratulações ao Supermercado Maiara, na pessoa de seu proprietário Luiz
Macedo da Cruz e funcionários, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
278/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Hélio Lopes.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
279/19 - De repúdio ao Projeto de Lei n°. 7.596/2017, que pretende responsabilizar
criminalmente os agentes públicos por abusos, cuja redação aprovada poderá prejudicar a
execução das missões institucionais de cada órgão do Estado e inibir a atuação da autoridade
no exercício de sua função, perante a iminência de sanção da nova lei, que traz tipos penais
vagos e ambíguos, proposta que caminha na contramão do combate à criminalidade e à
corrupção, apesar de haver na legislação brasileira dispositivos contra o abuso de autoridade.
RAQUEL BORGES SPADA
280/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Cézar Mendes.
EDVALDO LÚCIO ABEL
281/19 - De congratulações e aplausos à Fotógrafa Sra. Marcia Sato, pelos seus serviços
prestados no campo da fotografia, eternizando momentos únicos de Ourinhos e região.
SALIM MATTAR
282/19 - De pesar pelo falecimento do Dr. Omar Barreiros.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
283/19 - De congratulações à Direção, Professores e Funcionários da EMEI "Abelardo
Pinto", pela linda Festa do Folclore realizada no dia 17 de agosto de 2019, envolvendo alunos,
pais e toda a comunidade.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
284/19 - De congratulações ao Hotel Pousada de Ourinhos, pelos seus 36 anos de
funcionamento.
285/19 - De congratulações ao Escritório WK Assessoria Contábil, por sua dedicação
contínua e profundo sentimento de profissionalismo no desempenho de suas funções.
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JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
286/19 - De congratulações à EMEF “Prof. Jorge Herkrath", do Parque Pacheco Chaves,
pela realização da Festa do Folclore no dia 17 de agosto, com muita dedicação e organização.

PROJETO DE LEI :
RAQUEL BORGES SPADA
77/19 - Institui o "Plano Municipal pela Primeira Infância" no Município de Ourinhos e dá
outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 21 de agosto de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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