39ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 11 DE NOVEMBRO 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 39ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 11 de novembro 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 LEI Nº 94/2019, do VEREADOR
ABEL DINIZ FIEL: Dispõe sobre denominação de via pública (Estrada Ferroviário
Jordão Fernandes).
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/2019,
do VEREADOR EDVALDO LÚCIO ABEL: Outorga o título de "Cidadão Ourinhense"
ao Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Sr. Marco
Vinholi.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 06 de novembro de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 39ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
2.367/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir poços profundos na
região do Parque Minas Gerais e da Vila Boa Esperança.
2.368/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir poço profundo na Vila
Margarida.
2.369/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, com urgência,
melhorias, bem como reforma em ponto de ônibus na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte
ao n° 1.686.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.370/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 576/2019, que solicita a instalação
de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Francisco Masiero e Sebastiana Cândida de
Paula Carvalho.
2.371/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 689/2019, que solicita a
revitalização da área institucional da Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia, com a
instalação de academia da saúde, pista de caminhada, bancos de concreto, dentre outros.
2.372/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 690/2019, que solicita a
revitalização da praça na área institucional delimitada pelas Ruas Stella Maria Toloto, Fernando
José Monteiro, Sebastiana Cândida de Paula Carvalho e Francisco Masiero - Jardim Josefina,
com a instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada, bancos de concreto,
dentre outros.
RAQUEL BORGES SPADA
2.373/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar troca de pia na
cozinha da EMEF "Pedagogo Paulo Freire".
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / RAQUEL BORGES SPADA
2.374/19 - Requer informações sobre a possibilidade do 31° BPM/I Ourinhos realizar o
Projeto “Amigos do Canil” na EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves".
APARECIDO LUIZ
2.375/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 543/2019, que solicita operação
"tapa-buracos" na Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt.
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ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.376/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de instalação de mais ventiladores na UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
2.377/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
manutenção do ar-condicionado do setor de fisioterapia do Centro de Saúde Dr. Hermelino
Agnes de Leão (Postão).
2.378/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade de se substituir as carteiras e cadeiras da EMEF "Profa. Josefa Navarro Lemos".
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.379/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.980/2019 e à
Indicação n° 1.050/2019, referentes à pintura de sinalização de solo “DEVAGAR ESCOLA” nas
Ruas Arlindo Luz e Rio de Janeiro, próximo ao Colégio Santo Antônio.
2.380/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.217/2019, que 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.
RAQUEL BORGES SPADA
2.381/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um espaço literário na
Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", contando com doação de livros.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.382/19 - Requer cópia do Parecer Jurídico da Procuradoria do Município e cópia do
Relatório do Conselho Municipal de Saúde a respeito do aporte realizado pela Prefeitura
Municipal para pagamento dos benefícios de vale-refeição, fundo de garantia, INSS e férias em
atraso de funcionários da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", considerando que o pagamento destes
direitos, conforme contrato, é de responsabilidade da gestora Pró-Vida.
2.383/19 - Requer informações a respeito do cronograma de criação do Conselho
Municipal dos Usuários de Água e Esgoto da SAE - Superintendência de Água e Esgoto do
Município de Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.384/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar, bem como instalar
iluminação, bancos e mesas e realizar plantio de árvores na área verde, situada entre as Ruas
Carolina Evangelista Dalaqua e Sebastião Pedroso, esquina com a Rua Onofre Antônio
Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.385/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos, em caráter
emergencial, visando à aquisição de água potável de outras cidades, com o intuito de
abastecer os reservatórios da SAE.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.386/19 - Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, a respeito
de quais ações ocorreram no cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Ourinhos, de outubro de 2016, realizado para que o sistema de abastecimento de
água de Ourinhos não entrasse em colapso, conforme item EDUCAÇÃO AMBIENTAL, nos
seguintes subitens: 1- Conscientização da população sobre a economia de água; 2- Incentivo
aos cidadãos a fazerem o reuso de água ou captação da água de chuva.
APARECIDO LUIZ
2.387/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.728/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de dar continuidade na pista de caminhada da Avenida
Presidente Dr. Getúlio Vargas até o final da avenida.
ABEL DINIZ FIEL
2.388/19 - Requer informações sobre a concessão de licença para tratamento de saúde
aos servidores públicos municipais.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.389/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria com o cinema
da cidade, para oferecer sessão de cinema inclusivo, adaptado para crianças e adolescentes
de espectro autismo.
RAQUEL BORGES SPADA
2.390/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar ar-condicionado na
secretaria do NEI "Benedita Fernandes Cury".
ÉDER JÚLIO MOTA
2.391/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de
direção a Rua 15 de Novembro, entre as Ruas 12 de Outubro e 7 de Setembro, na Vila
Margarida.
2.392/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de
direção a Rua Brasil, entre as Ruas Narciso Migliari e Pedro de Toledo.
2.393/19 - Requer informações de quanto o Município gastou com a canalização dos
córregos e nascentes em nossa cidade.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.394/19 - Requer informações sobre as tubulações que se encontram na Estação de
Tratamento de Água Prefeito Antônio Luiz Ferreira – ETA.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.395/19 - Requer informações a respeito do cronograma de perfuração de poços nos
bairros com problema de falta de água, considerando a crise hídrica por falta de investimento
na área no município de Ourinhos.
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2.396/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeiras e bebedouros
em toda a extensão da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB).
2.397/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se arborizar e instalar lixeiras e
bebedouros na pista de caminhada e ciclismo situada na Avenida Vitalina Marcusso.
2.398/19 - Requer informações a respeito das empresas contratadas para entregar cestas
básicas para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ourinhos.
2.399/19 - Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto - SAE - a respeito
de quais ações ocorreram para cumprir o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município
de Ourinhos/SP, de outubro de 2016, realizado para o sistema de abastecimento de água de
Ourinhos não entrar em colapso, conforme item: PLANEJAMENTO E LEGISLAÇÃO, nos
seguintes subitens: 1 - Requerimento de recursos a fundos de investimento; 2 - Instalação de
dispositivos para controle do SAA, como Macromedidores, estações Pitométricas; 3 Automação do SAA.
2.400/19 - Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto - SAE - a respeito
de quais ações ocorreram para cumprir o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município
de Ourinhos/SP, de outubro de 2016, realizado para o sistema de abastecimento de água de
Ourinhos não entrar em colapso, conforme item: INFRAESTRUTURA, nos seguintes subitens:
1 - Ampliação da captação de água subterrânea; 2 - adequação e ampliação da capacidade da
ETA; 3 - Construção de um sistema para destinação adequada do lodo gerado nos
decantadores da ETA; 4 - Mudança dos sistemas que possuem distribuição hidráulica em
marcha, para que sejam operados através de adutoras livres; 5 - Acreditação do laboratório da
ETA junto ao INMETRO, para análise dos parâmetros diários.
2.401/19 - Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto - SAE - a respeito
de quais ações ocorreram para cumprir o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município
de Ourinhos/SP, de outubro de 2016, realizado para o sistema de abastecimento de água de
Ourinhos não entrar em colapso, conforme item: SERVIÇOS, nos seguintes subitens: 1 - Troca
de redes antigas de cimento amianto; 2 - Troca do leito filtrante da ETA; 3 - Perfuração de
novos poços em pontos estratégicos; 4 - Obras de ampliação da ETA.
RAQUEL BORGES SPADA
2.402/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a Semana de
Conscientização Hepática.
2.403/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar uma campanha de
incentivo para que as pessoas tenham um cartão com seu tipo sanguíneo.
ABEL DINIZ FIEL
2.404/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um gari fixo nas
imediações do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá e da ciclovia do Jardim
Eldorado/Orlando Quagliato.
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2.405/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparos nos terminais
de iluminação dos postes da Rua Manoel Corrêa Gordo, próximos ao n° 17 - Vila Vilar.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.406/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, com
pintura e demais melhorias, em toda a estrutura do CAIC Ourinhos, nas áreas que
compreendem a EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes", o NEI “Ayrton Senna da Silva” e a
UBS "Daniel Baltus".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.407/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar programa de reciclagem
de entulho, promovendo o reaproveitamento do material para obras da Prefeitura, visando
diminuir os custos de obras públicas municipais.
2.408/19 - Requer informações a respeito das políticas públicas adotadas pelo Município
com relação à agricultura familiar e aos pequenos produtores rurais.
2.409/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se firmar convênio e/ou parceria
com faculdades do Município, visando utilizar estudantes de Educação Física e Enfermagem
nas academias da saúde e pistas de caminhadas do Município.
2.410/19 - Requer informações a respeito do projeto Bolsa Talento Esportivo, do Governo
do Estado, que oferece apoio financeiro aos atletas de vários níveis e praticantes de qualquer
modalidade esportiva.
2.411/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se programar apresentações
mensais das Escolas Municipais de Bailado e de Música nos bairros do Município.
2.412/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se incentivar a criação de
cooperativas de trabalho entre as famílias carentes do Município.
2.413/19 - Requer informações a respeito das ações voltadas ao incentivo de doação de
sangue no Município.
2.414/19 - Requer informações do 31º BPM/I sobre quais providências são tomadas em
relação às bicicletas motorizadas, principalmente as que trafegam no período noturno,
desprovidas de farol e lanterna.
2.415/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais os
procedimentos a serem adotados pelos munícipes de baixa renda que necessitam de fraldas
geriátricas, no Município.

INDICAÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.516/19 - Solicita roçada e limpeza no terreno da Rua Narciso Migliari com a Rua Barão
do Rio Branco, lado do n° 426.
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RAQUEL BORGES SPADA
1.517/19 - Solicita a realização de serviços de fresagem asfáltica na Rua Helena Biazon
Saladini - Vila São José.
1.518/19 - Solicita roçada e limpeza nas margens da pista de caminhada da Avenida
Vitalina Marcusso, próximo ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues".
APARECIDO LUIZ
1.519/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel, em frente ao
nº 238 - Jardim das Paineiras.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.520/19 - Solicita a erradicação de árvore comprometida (árvore seca), com risco de
queda, na Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - Jardim Europa.
1.521/19 - Solicita, com urgência, roçada e limpeza geral do canteiro no perímetro urbano
da Rodovia Raposo Tavares.
1.522/19 - Solicita limpeza da Praça José Cardinali Mader (Praça da Texaco).
1.523/19 - Solicita, com urgência, a manutenção das galerias de águas pluviais que estão
com grandes buracos, próximo à área de estacionamento nos arredores do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá.
1.524/19 - Solicita poda de árvores na Avenida Nilo Signorini, entre as Ruas Belo
Horizonte e Mato Grosso.
APARECIDO LUIZ
1.525/19 - Solicita melhorias na iluminação da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas,
entre o Jardim São Silvestre e o Jardim Nazareth, atendendo pedido dos moradores de ambos
os bairros.
1.526/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Olympio Coelho Tupiná,
próximo ao Centro Social Urbano - CSU.
1.527/19 - Solicita o plantio de árvores em área verde localizada entre a Avenida
Presidente Dr. Getúlio Vargas e a Rua Ricardo Otero, defronte ao nº 1.388 - Jardim Estoril.
ABEL DINIZ FIEL
1.528/19 - Solicita a retirada de entulhos e poda de árvores na área de preservação
ambiental do Córrego Christoni - Jardim Colorado.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.529/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico, com a construção de guias e
sarjetas, ligando a Rua Antônio Caetano Chaves, do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato,
ao Acesso à Rodovia Orlando Quagliato SP 327.
RAQUEL BORGES SPADA
1.530/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Júlio César Acosta Chimenes, em frente
ao nº 204 - Jardim Paris.
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1.531/19 - Solicita roçada em área verde na Rua Antonio Franciscon Filho, em frente ao nº
446, no Residencial Recanto dos Pássaros III.
CÍCERO DE AQUINO
1.532/19 - Solicita roçada e limpeza na Praça Mário Santos Soares - MARICO, situada na
Rua João de Pontes - Jardim Paulista.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.533/19 - Solicita pintura de faixas zebradas na Rua Antônio Carlos Mori, defronte ao
INSS, para facilitar a acessibilidade de pessoas idosas e com deficiência.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.534/19 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Pedro Fantinatti Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
APARECIDO LUIZ
1.535/19 - Solicita a instalação de iluminação pública na Avenida Presidente Dr. Getúlio
Vargas, no trecho entre a rotatória Anuar Haddad até o final da avenida, no Ville de France,
próximo à Rodovia Melo Peixoto.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.536/19 - Solicita reparos ou substituição das lâmpadas de iluminação pública da
rotatória situada entre a Avenida Vitalina Marcusso e a Rua Paschoal Henrique.
RAQUEL BORGES SPADA
1.537/19 - Solicita a ligação de fornecimento de água para a Associação de Moradores de
Bairros da Vila Boa Esperança.
1.538/19 - Solicita manutenção em encanamento que está jorrando água na Rua
Fernando Costa, próximo ao n° 289 - Vila Margarida.
APARECIDO LUIZ
1.539/19 - Solicita manutenção, com compactação de solo e contenções, na caixa de
areia existente na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas - Jardim São Silvestre, localizada em
frente à Rua Ricardo Otero n° 1.388.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.540/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Avenida Fausto
Matachana, nos dois sentidos, próximo aos nº 625 e 626.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
360/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Cecília Nogueira.
361/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Franco de Camargo.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
362/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Natal Hiroshi Nishikawa.
7

CÍCERO DE AQUINO
363/19 - De congratulações à Rádio Clube AM de Ourinhos, pelos 71 anos de história em
nosso Município.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
364/19 - De congratulações aos Empresários Denilson Koiti Katsui (Koiti) e Ricardo
Katsumi Yamagi (Tica), proprietários da empresa Yamagi Locação de Máquinas, pelos
excelentes serviços prestados como parte do parque empresarial de Ourinhos.
365/19 - De congratulações à empresa Lubricenter Ourinhos Lubrificantes Químicos,
pelos excelentes serviços prestados como parte do parque empresarial de Ourinhos.
366/19 - De congratulações à empresa Du Baterias, pelos excelentes serviços prestados
como parte do parque empresarial de Ourinhos.
SALIM MATTAR
367/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Paulina Cecilia Nogueira.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
42/19 - Dispõe sobre a correção em consonância com os arts. 27, 52, 71, 73, 77, 84, 126,
128, 130 e 135 da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, dos Anexos VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX, XX, XXI e XXII, constantes da Lei Complementar nº.
1.028, de 27 de março de 2019, que dispõe sobre o reajuste do quadro do Estatuto, Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos, acrescido do Anexo
XXIII e dá outras providências.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
20/19 - Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar sobre a crise hídrica no município
de Ourinhos.
APARECIDO LUIZ / ABEL DINIZ FIEL / CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / CÍCERO DE
AQUINO
21/19 - Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes,
criada para acompanhar e realizar estudos referentes ao assoreamento do lago do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá.
EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM / SALIM MATTAR
22/19 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter, analisar informações
dos recursos hídricos e acompanhar providências para a resolução da falta de água no
município de Ourinhos.
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SUBSTITUTIVO:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
3/19 - Ao Projeto de Resolução nº 14/2017, de autoria destes vereadores, que altera o
artigo 52 da Resolução n°. 04, de 09 de junho de 1993 (Regimento Interno da Câmara
Municipal de Ourinhos).

EMENDA:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
10/19 - EMENDA Nº. 01 (MODIFICATIVA), ao Substitutivo nº 01/2019, do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto, apresentado ao Projeto de Lei n° 71/2019, de autoria do mesmo, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de grades protetoras nas piscinas residenciais.
Secretaria da Câmara Municipal, em 06 de novembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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