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30ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 09 DE SETEMBRO 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 30ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 09 de setembro
de 2019, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências,
com leitura e deliberação do Relatório Final da CPI da SAE (Ato nº
03/2019).
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 RESOLUÇÃO Nº 13/2019, da
MESA DIRETORA: Dispõe sobre alienação de bem da Câmara à
Prefeitura Municipal, na forma que especifica.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de setembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 30ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
APARECIDO LUIZ
2.027/19 - Requer informações sobre o cronograma para a realização de serviços de
cascalhamento na via de acesso 2 na estrada do Pesqueiro Alvorada.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.028/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade de se desenvolver programas de prevenção e controle do diabetes direcionados
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
RAQUEL BORGES SPADA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.029/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 812/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir praça no Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi.
CÍCERO DE AQUINO
2.030/19 - Requer informações sobre providências com relação à iluminação pública em
toda a extensão da Rua Júlio Mori, pois na pista de caminhada construída há alguns lugares
que se encontram no escuro.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
2.031/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso público para
intérpretes e professores de libras na Rede Pública Municipal.
2.032/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cadeirinhas de
proteção com cintos de segurança nas paredes internas dos banheiros públicos do Município.
CÍCERO DE AQUINO
2.033/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Humberto
Mella - Jardim Ouro Verde.
2.034/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 167/2018, que solicita a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as ruas dos seguintes bairros: Jardim
América, Jardim São Francisco, Jardim Carolina, Jardim Europa, Jardim Anchieta, Jardim Ouro
Fino e Jardim São Domingos; Vila Sândano, Vila Mano, Vila Adalgisa e Vila Boa Esperança - 1ª
e 2ª Seções e Parque Minas Gerais - 1ª e 2ª Seções.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.035/19 - Requer informações sobre a realização do exame de tomografia de crânio na
paciente Eloysa Maria da Silva.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.036/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso público para
cargos de fonoaudiólogo, técnico em enfermagem e auxiliar de enfermagem.
2.037/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 84/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se reformar a Quadra de Esportes Mário Santos Soares (Marico) - Vila Margarida.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.038/19 - Requer informações sobre o cronograma de instalação de placas
denominativas nas vias públicas de Ourinhos.
2.039/19 - Requer informações sobre o cronograma de construção de portais no município
de Ourinhos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.040/19 - Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde a respeito de quais
ações e providências estão realizando para resolver o problema, crônico e contínuo, do tempo
de espera de vários dias para liberação de vagas para transferência de pacientes para
internação da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" para a Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos.
2.041/19 - Requer informações a respeito de quais projetos ou ações a Prefeitura realizará
para atender a Lei nº 6.383/2017, que Institui a "Semana Municipal de Prevenção e Combate à
Depressão".
2.042/19 - Requer informações de quando Ourinhos receberá o selo de Município de
Interesse Turístico, onde possibilita receber recursos para incremento no setor, considerando
que foi contratada uma empresa para organizar a documentação em 2017 e outra empresa
para levantar os pontos turísticos de Ourinhos.
2.043/19 - Requer informações a respeito de instalação ou melhorias na iluminação
pública na pista de aula de autoescola situada no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá,
conforme fotos anexas.
2.044/19 - Requer informações a respeito de aparelhos de ar-condicionado usados,
retirados da Superintendência de Água e Esgoto - SAE, conforme fotos anexas.
2.045/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, com urgência,
sobre a possibilidade da realização de mutirão de realização de exames de imagem, devido à
grande fila de espera de pacientes do município de Ourinhos, podendo piorar, cada vez mais, o
quadro clínico desses pacientes.
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JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
2.046/19 - Requer informações, junto à SAE, sobre o cumprimento das leis sancionadas,
referentes às denominações de próprios municipais.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.047/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar urbanização e
paisagismo em toda a extensão da área localizada entre a Avenida José Marques de Souza e a
Rua José Neves de Oliveira.
APARECIDO LUIZ
2.048/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se passar o rolo compressor na
estrada que liga a Rua Raphael Noschesi, que dá acesso à Estrada Vicinal Fernando Antônio
Paschoal (Estrada da CESP).
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
2.049/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a quadra
poliesportiva da EMEF "Profa. Jandira Lacerda Zanoni" - Jardim Itamaraty.
ABEL DINIZ FIEL
2.050/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se intensificar a Campanha
“Setembro Amarelo” através do setor de comunicação, rádios locais, escolas, jornais e redes
sociais, para maior esclarecimento sobre a importância do assunto em questão.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.051/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 08/2018, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Don José Marello - Vila Perino.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.052/19 - Requer informações da SAE sobre o processo nº. 10207/2019, que solicita a
coleta de lixo em frente ao Haras Santa Catarina - Rodovia BR 153, Km 338, no qual já possui
lixeira de acordo com as exigências do DER - Departamento de Estradas de Rodagem.
2.053/19 - Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando solucionar o problema de vazamento de esgoto na Rua Isabel Alves Veloso Residencial Recanto dos Pássaros III.
2.054/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar o itinerário de ônibus
escolar da Secretaria Municipal de Educação, descendo pela Rua Milton de Abreu, passando
pelo cruzamento com a Rua Antonio Franciscon Filho, indo até a praça, pois tem crianças com
necessidades especias que tem que percorrer quase 8 (oito) quarteirões para aguardar o
ônibus.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.055/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atendimento
odontológico na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", para atendimento emergencial.
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JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
2.056/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir estacionamento na
EMEF "Prof. Jorge Herkrath" - Parque Pacheco Chaves.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.057/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 827/2019, que solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Eduardo Pacheco Chaves - Vila Mano.
2.058/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 132/2019, que solicita
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Avenida Domingos
Perino.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.059/19 - Requer informações a respeito de ações para diminuir o avanço da proliferação
de escorpiões nos bairros do Município.
2.060/19 - Requer informações a respeito de esclarecimentos da UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho", sobre o caso do radialista ourinhense, Sr. José Ferreira dos Santos, de 85 anos, que,
após alta, veio a falecer, trazendo indignação dos familiares, que acham que pode ter ocorrido
negligência, conforme matéria no Facebook do Jornal Contratempo.
2.061/19 - Requer informações da Procuradoria-Geral do Município sobre o Processo do
Tribunal de Contas nº 18767.989.17-1 e nº 20995.989.17-5, a respeito da Aquisição de Usina
Móvel Asfalto e Concreto com Vibro Acabadora, considerando que foi aberto o Protocolo nº
042405/2018, em resposta ao Requerimento nº 2.314/2018.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.062/19 - Requer informações sobre as campanhas publicitárias realizadas pela
Prefeitura no 1º trimestre de 2019.
2.063/19 - Requer informações sobre a Dispensa de Licitação nº 14/2019.
2.064/19 - Requer informações sobre a fila de espera nas creches de nossa cidade.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.065/19 - Ratifica o Requerimento nº. 1.644/2018, que propõe a reavaliação das taxas de
fiscalização aplicadas pela Administração, bem como requer informações relativas à
possibilidade de redução das alíquotas de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza,
alteradas em dezembro de 2017, que são cobradas de profissionais liberais, autônomos e
outros contribuintes.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.066/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar calçadas padronizadas
nos calçadões e praças.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.067/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 889/2019, que solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.068/19 - Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde a respeito de ações de
prevenção e combate à epidemia da doença contagiosa viral chamada de Sarampo,
considerando casos suspeitos de Ourinhos e região, recém-anunciados em matérias e sites de
jornais.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.069/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer ensino de Soroban e
do Sistema Braille nas escolas da rede pública municipal, especificamente onde há estudantes
com deficiência visual.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.070/19 - Requer informações das ações e projetos com relação à falta de água nos
bairros durante todos os dias no período noturno, trazendo prejuízos à população ourinhense.
2.071/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se divulgar os valores da Terra
Nua - VTN - no Portal de Transparência do site da Prefeitura Municipal.
2.072/19 - Requer informações a respeito da desatualização da área de Dados Analíticos
do Movimento de Receita no Portal de Transparência do site da Prefeitura Municipal.
2.073/19 - Requer cópia do impacto orçamentário-financeiro da reestruturação de cargos
de 2019 referente à Prefeitura Municipal, à SAE e ao Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos - IPMO -, pois ocorreram aumentos de despesa na folha de
pagamento com a criação de cargos, funções de confiança e aumentos de salários.

INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.267/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou lombada) na Rua
Jornalista Heron Domingues, defronte ao n° 564 - Vila Brasil.
1.268/19 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como instalação de placas de
sinalização, no cruzamento da Rua Jornalista Heron Domingues com a Rua Antônio Segala.
ABEL DINIZ FIEL
1.269/19 - Solicita melhorias, com pintura e iluminação, na quadra poliesportiva da Rua
João Bond - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.270/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Domingos Ângelo, defronte ao nº 47.
1.271/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Kólio Teshima, defronte
ao nº 140.
ABEL DINIZ FIEL
1.272/19 - Solicita a instalação de cobertura e bancos de concreto no ponto de ônibus da
Rua Senador Salgado Filho, defronte ao nº 250.
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1.273/19 - Solicita, com urgência, concretagem ou encascalhamento na viela ao lado da
Rua Geraldo Alves nº 170.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.274/19 - Solicita pintura de lombada das Ruas Sebastião Simião de Souza e Enfermeiro
Geraldo Pimentel, defronte à EE "Prof. José Maria Paschoalick" - Jardim das Paineiras.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.275/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED nas áreas externa e interna do
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
1.276/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Domingos Ângelo, em frente ao nº 234 Jardim Eldorado.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.277/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Paulo Amaral Santos - Jardim Paris.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.278/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Olívio Minucci, defronte ao n° 698 Jardim América.
CÍCERO DE AQUINO
1.279/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim
Ouro Verde.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.280/19 - Solicita pintura de sinalização de solo na lombada da Rua Isabel Alves Veloso Residencial Recanto dos Pássaros III.
ABEL DINIZ FIEL
1.281/19 - Solicita a instalação de iluminação pública na viela da Rua Geraldo Alves.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.282/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Júlio Fernandes, em frente ao nº 481 Vila Boa Esperança.
1.283/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Pedro Alexandre, em
frente ao n° 873 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.

MOÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
298/19 - De congratulações à Igreja Pentecostal Nova Jerusalém, pelos 19 anos do
círculo de oração Coluna de Fogo, na direção do Pastor Isaias Jeremias de Jesus Oliveira e
Patrícia Borges dos Santos.
299/19 - De congratulações ao Pastor Marcos do Amaral Moreira e sua esposa Maria
Helena Losijo Moreira, pela posse na Igreja Assembleia de Deus Madureira.
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CÍCERO DE AQUINO
300/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Eduardo Ribeiro.
301/19 - De congratulações ao Grupo Tô no Meio, pela participação no Pagode Solidário
em prol do projeto social Guerreiros do Futuro, que leva o Jiu-jitsu às crianças carentes do
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, Vila Marcante e bairros da região da "Barra
Funda", realizado no dia 1º de setembro de 2019, e, também, pelos 12 anos da formação do
grupo.

PROJETOS DE LEI :
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
80/19 - Institui no Calendário Oficial do município de Ourinhos o "Mês Municipal do
Ciclismo".
81/19 - Institui no Calendário Oficial do Município a “Semana Municipal da Cultura Surda
em Ourinhos”, e dá outras providências.
SALIM MATTAR
82/19 - Altera a Lei nº 6.548, de 12 de agosto de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de as unidades lotéricas instalarem assentos para acomodação dos clientes, dispositivos de
senha e bebedouro.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
34/19 - Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de
2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras
providências.

Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de setembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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