34ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 07 DE OUTUBRO 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 34ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 07 de outubro 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: SUBSTITUTIVO Nº 1/2019, do VEREADOR MÁRIO
SÉRGIO PAZIANOTO: Ao Projeto de Lei nº. 71/2019, de iniciativa do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grades protetoras
nas piscinas residenciais.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 71/2019, do VEREADOR
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO: Dispõe sobre a obrigatoriedade de grades protetoras
nas piscinas residenciais.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17/2019, do
VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO: Dispõe sobre alteração da Resolução
nº. 04/2007, que dispõe sobre concessão de diploma “POLICIAL DESTAQUE DO
ANO”.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 02 de outubro de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 34ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.190/19 - Requer informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre as
providências tomadas para atender ao Requerimento nº 1.378/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se eliminar, com faixas amarelas, a última vaga de estacionamento ao
lado direito da Rua Euclides da Cunha com a Rua Paulo Sá, para dar maior visibilidade no
cruzamento e evitar acidentes.
2.191/19 - Requer informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre as
providências tomadas para atender ao Requerimento nº 1.379/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se eliminar, com faixas amarelas, a última vaga de estacionamento ao
lado esquerdo da Rua Silva Jardim, no cruzamento com a Rua Euclides da Cunha, para dar
maior visibilidade no cruzamento e evitar acidentes.
2.192/19 - Requer informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre as
providências tomadas para atender ao Requerimento nº 1.158/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se alterar o atual acesso de ônibus ao Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, entrando da Rodovia Raposo
Tavares passando pela Avenida Domingos Perino e Rua Espírito Santo, e saindo pela Rua
Duque de Caxias até a Rodovia Raposo Tavares.
2.193/19 - Requer informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre as
providências tomadas para atender ao Requerimento nº 1.121/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção a Avenida Fausto Matachana,
passando pelas Ruas Clóvis de Araújo Macedo Filho e Hermínia Bonetti Sândano até a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
2.194/19 - Requer informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre as
providências tomadas para atender ao Requerimento nº 1.186/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua José Felipe do Amaral,
com início na Rua Santos Dumont, no sentido do Ourinhos Plaza Shopping, até a Rua Cardoso
Ribeiro.
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2.195/19 - Requer informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre as
providências tomadas para atender ao Requerimento nº 1.188/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua Stellio Machado Loureiro,
no sentido do Clube Atlético Ourinhense até a Rua Venceslau Braz.
CÍCERO DE AQUINO
2.196/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar radar de velocidade
defronte ao Colégio Pólis Kids, localizado na Rua João de Pontes, 519 - Jardim Tropical.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.197/19 - Requer informações a respeito do prazo de manutenção dos semáforos
danificados, considerando que, ultimamente, esses equipamentos estão ficando sem funcionar
corretamente mais de 24 horas, situação que nunca ocorreu na cidade de Ourinhos.
2.198/19 - Requer informações a respeito das casas do novo Residencial Recanto dos
Pássaros III.
2.199/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar projeto de divulgação
de espaços públicos ou vagas em praças para instalação de carrinhos de lanches, Food
Trucks, dentre outros, no município de Ourinhos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.200/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se iniciar os serviços de
revitalização da Praça Mauro Vida Leal - Jardim Ouro Verde.
2.201/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.259/2019, que requer
providências no sentido de que seja notificado o proprietário do imóvel localizado na Rua
Ivorene Ferreira, 152, sobre exigência de construção de calçada.
2.202/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.367/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se investir na área verde localizada na Rua Manoel Vieira
Júnior, próxima ao Tênis Clube, com a instalação de bancos, plantio de árvores e construção
de calçadas.
2.203/19 - Requer informações da SAE sobre a possibilidade de se providenciar coleta de
lixo domiciliar em caráter permanente na Rua Mato Grosso - Vila Perino.
2.204/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 756/2019, que solicita a instalação
de placa de sinalização (PARE), bem como pintura de sinalização de solo no cruzamento da
Rua Santa Catarina com a Avenida Domingos Perino, próximo ao Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.205/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.162/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a rotatória na confluência das Ruas
Hermínio Joaquim dos Remédios, Maria Pulcinelli Pelegrino, Felismino Fernandes dos Santos
e Vicente Ernesto de Lucca - Jardim Anchieta.
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RAQUEL BORGES SPADA
2.206/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento no “Lanchódromo”, situado na Rua Henrique Tocalino - Centro.
2.207/19 - Requer informações, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER),
sobre a possibilidade de se instalar placas nas entradas da cidade indicando o shopping.
2.208/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas nos pontos
principais da cidade indicando o shopping.
2.209/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se ter atendimento em horário
especial para todas as professoras na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire
Silva", durante a semana do Dia do Professor.
2.210/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de concurso
público para o cargo de Radiologista.
RAQUEL BORGES SPADA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.211/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se aplicar bioinseticida contra
pernilongos, bem como realizar limpeza com a retirada dos aguapés, nas lagoas de
decantação.
CÍCERO DE AQUINO
2.212/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar e revitalizar, bem
como instalar corrimão em escadaria já existente na Rua Vereador Geraldo Bernardini, defronte
à Canarinho Tratores - Parque Minas Gerais 2ª Seção.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.213/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se adequar as lombadas existentes ao padrão do DETRAN Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.
RAQUEL BORGES SPADA
2.214/19 - Requer informações, junto à Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos ACE -, sobre a possibilidade de se realizar um projeto de revitalização do Espaço Comercial
"Alberto Matachana" (Calçadão), em parceria com os comerciantes e a Prefeitura.
CÍCERO DE AQUINO
2.215/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se suprimir a quina da calçada
localizada no cruzamento das Ruas Silva Jardim e Renato Mota, visando facilitar a conversão à
direita de veículos que trafegam no sentido centro/bairro, com destino ao Parque Minas Gerais
- 1ª Seção.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.216/19 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura realizará para
divulgar e atender a Lei nº 5.080/2006, de autoria deste vereador, que institui a semana
completa que contiver o dia 12 de outubro de cada ano, como a Semana do Culto do
Evangelho em Ourinhos.
2.217/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 608/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na praça da Vila Musa.
2.218/19 - Requer informações a respeito da situação atual da construção do IML Instituto Médico Legal, um convênio com o Estado no total de R$ 3.907.081,58, na Rua Alpino
Buratti - Vila Musa.
2.219/19 - Requer informações sobre o cronograma da finalização da construção da USF
Dr. Takashi Masuda, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
2.220/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 2.560/2018, que
reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.749/2018, que requer cópia do documento
firmado entre médicos e os responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e da Associação Santa
Casa de Misericórdia de Ourinhos, a respeito dos procedimentos de internações de pacientes
do município de Ourinhos e região.
APARECIDO LUIZ
2.221/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um Conselho Municipal
dos Usuários dos Serviços Públicos Municipais.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.222/19 - Requer informações complementares e relativas à resposta ao Requerimento
n°. 116/2019, que trata sobre campanha de castrações de animais abandonados e de outros
casos em que proprietários não têm condições de pagar, ratificando o Requerimento nº
2.342/2018.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.223/19 - Requer informações sobre a Dispensa de Licitação 23/09 e do Contrato
Administrativo nº 119/2019.
2.224/19 - Requer informações sobre o Contrato Administrativo nº 85/2019.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.225/19 - Ratifica o Requerimento n°. 1.854/2019, que requer informações, junto à
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, sobre a fila de espera para realização de serviço
especializado ORL (otorrinolaringologia) - adaptação de prótese auditiva.
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2.226/19 - Requer informações à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e ratifica o
Requerimento n°. 1.855/2019, que requer informações sobre o paciente, com registro no AME
sob o nº 57264, referente ao tempo de espera pela ORL - adaptação de prótese auditiva,
devido ao fato do paciente aguardar desde 2015.

INDICAÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
1.369/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Adonias
de Souza Lopes, próximo ao nº 204, devido ao intenso tráfego de veículos nos dias de cultos e
reuniões da Igreja do Evangelho Quadrangular.
1.370/19 - Solicita pintura de sinalização de solo de vagas para idosos e deficientes, bem
como demarcação de estacionamento exclusivo para motos na Rua Adonias de Souza Lopes,
próximo ao nº 204, devido ao intenso tráfego de veículos nos dias de cultos e reuniões da
Igreja do Evangelho Quadrangular.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.371/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua João Barrile.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.372/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Sebastiana Corrêa do Amaral - Conjunto Habitacional Caiuá.
ABEL DINIZ FIEL
1.373/19 - Solicita a instalação de traves de futebol no campinho da Praça Nelson de
Camargo Nascimento - Parque Minas Gerais.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.374/19 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Adolpho Campeão Vicentino - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.375/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Parque Pacheco
Chaves.
1.376/19 - Solicita pintura de sinalização de solo na esquina das Ruas João Rolli e São
Pedro do Turvo.
1.377/19 - Solicita a troca de placa de trânsito de contramão localizada na esquina das
Ruas João Rolli e São Pedro do Turvo.
CÍCERO DE AQUINO
1.378/19 - Solicita a implantação de redutores de velocidade (lombofaixa) na Rua Orlando
Pontara, próximo ao nº 561, e na Rua João Barrile, próximo ao nº 642 - Vila Kennedy.
1.379/19 - Solicita roçada e limpeza em área verde localizada ao lado do reservatório de
água da Vila São José.
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RAQUEL BORGES SPADA
1.380/19 - Solicita instalação de lâmpadas, bem como roçada no “Campão” da Vila São
Luiz.
1.381/19 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua João de Pontes, próximo ao
Colégio Pólis Kids, indicando a existência da escola e o limite de velocidade.
1.382/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua João de
Pontes, próximo ao Colégio Pólis Kids, devido à alta velocidade que os carros passam no local.
1.383/19 - Solicita a instalação de lâmpada na Rua Apparecida Faria Bacchmi, no poste nº
160 - Lotemento Ville de France II.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.384/19 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua Sebastião Costa Galvão.
1.385/19 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua Vereador Adelino Breve.
CÍCERO DE AQUINO
1.386/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres), bem como
implantação de redutor de velocidade, no cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro com a Rua José
Felipe do Amaral.
1.387/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade ou de placas indicativas de
redução de velocidade com pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres) na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves, próximo ao n° 237.
1.388/19 - Solicita, com urgência, roçada na Avenida Hélio Trigolo, entre a empresa
Raizen Combustíveis SA e o trevo de acesso à Rodovia Raposo Tavares - Distrito Industrial
"Oriente Mori".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.389/19 - Solicita o recolhimento de galhadas na Rua Orlando Azevedo, em frente ao nº
576, esquina com a Avenida Henrique Migliari - Parque Minas Gerais.
1.390/19 - Solicita o recolhimento de galhadas na Rua Takao Kichise, em frente ao nº 137
- Parque Minas Gerais.
1.391/19 - Solicita melhorias na pintura de sinalização de solo na Avenida Henrique
Migliari e na Rua Cardoso Ribeiro - Vila Boa Esperança 2ª Seção.
ABEL DINIZ FIEL
1.392/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Vicente
Ernesto de Lucca, próximo ao nº 391.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.393/19 - Solicita poda ou erradicação de árvore na Rua Ângelo Sedassari, 576 - Vila
Boa Esperança.
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1.394/19 - Solicita pintura de sinalização de solo de faixas de segurança defronte ao NEI
"Benedita Fernandes Cury".
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.395/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Paraná.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
320/19 - De congratulações ao Bar do China, na pessoa do Sr. José Luiz Soares, pelos 40
anos de serviços prestados à população ourinhense.
CÍCERO DE AQUINO
321/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Demerval Serra Braga.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
322/19 - De congratulações à Organização Fiscal e Contábil SC LTDA, pelos relevantes
serviços prestados desde o ano de 1938 em nosso Município.
SALIM MATTAR
323/19 - De congratulações ao Escritório Garcia, pelos seus 53 anos de excelência na
prestação de serviços contábeis para o Município.
RAQUEL BORGES SPADA
324/19 - De pesar pelo falecimento do 1º Tenente PM Felipe Atanázio Pires, pertencente
ao efetivo do 4° BPM/I Bauru e que, anteriormente, pertenceu ao efetivo do 31° BPM/I
Ourinhos.
325/19 - De repúdio ao assassinato de Mariana Forti Bazza, vítima de feminicídio em
Bariri.
326/19 - De congratulações ao atleta Bruno Benedito da Silva, campeão sul-americano,
paulista e brasileiro, um menino ourinhense, que vem representando Ourinhos em Angola,
Argentina, África e outros países, na modalidade 400 metros atletismo.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
327/19 - De congratulações ao Lions Clube de Ourinhos, pelo intenso trabalho comunitário
realizado com diversas atividades, como: Campanhas de Saúde, Trânsito, Meio Ambiente,
Medula Óssea e Doação de Sangue.
328/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Rita de Cássia Campos.
329/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Cézar de Oliveira.
SALIM MATTAR
330/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Olga Matias.
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RAQUEL BORGES SPADA / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
331/19 - De congratulações às empresas Special Dog, Pascoal Serv-Festas, Fazenda
Botelho, Dog Choni, Apocalipse Painéis, Evidencia Comunicação Visual, Equipe DJ Marcio
Romanini, Spert Dog, Arruda Pet Shop, Tutor, Restaurante e Pousada os Galeguinhos, pela
parceria com o Canil da Polícia Militar de Ourinhos para a realização da 1ª Edição do Canil
Solidário, ocorrido na "Praça dos Burgueses", que arrecadou alimentos em prol da Casa Arcoíris.
332/19 - De congratulações ao Canis da Polícia Militar de Ourinhos, Central de São Paulo,
8º BAEP, Presidente Prudente, 2º BPM PR de Jacarezinho, 9º BPM/I de Marília, 4º BPM/I de
Bauru, 27º BPM/I de Jaú, pela brilhante realização da 1ª Edição do Canil Solidário, na "Praça
dos Burgueses", que arrecadou alimentos em prol da Casa Arco-íris.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
88/19 - Altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 da Câmara Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.
89/19 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 216.000,00
(Duzentos e dezesseis mil reais) e dá outras providências.
90/19 - Altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO e dá outras providências.
91/19 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 48.000,00
(Quarenta e oito mil reais) e dá outras providências.
92/19 - Altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.
93/19 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais) e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
36/19 - Autoriza o Município a receber em doação, do Governo do Estado de São Paulo, o
terreno e as benfeitorias implantadas e instaladas no Centro Social Urbano - CSU e dá outras
providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 02 de outubro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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