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41ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 25 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 41ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 25 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. Primeira Discussão e Votação: EMENDA Nº 9/2019, dos VEREADORES
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / APARECIDO LUIZ / ABEL DINIZ FIEL:
EMENDA Nº. 01 (ADITIVA), ao Projeto de Lei nº 79/2019, de iniciativa do
Sr. Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2020 e dá outras providências, que
acrescenta o Art. 5º, dispondo sobre as emendas individuais dos
Vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, renumerando, assim, o
atual Art. 5º do referido Projeto para 6º.
2. Primeira Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 79/2019, do
PREFEITO MUNICIPAL: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2020 e dá outras providências.

_____ / _____
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3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 20 de novembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

Obs.: O Expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final
votação da ata, em decorrência da apreciação - em primeiro turno do projeto de lei orçamentária, enquanto que a Ordem do Dia será
reservada, exclusivamente, para discussão e votação da matéria.

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 41ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.452/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.071/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se divulgar os valores da Terra Nua - VTN - no Portal de
Transparência do site da Prefeitura Municipal.
2.453/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.072/2019, que
requer informações a respeito da desatualização da área de Dados Analíticos do Movimento de
Receita no Portal de Transparência do site da Prefeitura Municipal.
2.454/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.021/2019, que requer
informações a respeito de quais as escolas municipais de Ourinhos estão funcionando com o
horário estendido até as 19 horas, conforme promessa de governo confirmada em entrevista do
Prefeito Municipal, realizada em 2017, na TV TEM.
2.455/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.997/2019, que requer o envio de
relatório contendo todos valores gastos na construção de ciclovias, de janeiro de 2017 até a
presente data.
2.456/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal e da Superintendência de Água e
Esgoto - SAE - a respeito da falta do atendimento da Lei Federal nº 11.445/2017, bem como da Lei
Municipal nº 6.345/2017 e do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de 2016,
principalmente no Cronograma de Execução/Abastecimento de Água.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.457/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 1.531/2018,
2.351/2018 e 86/2019, bem como à Indicação nº 103/2018, que solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas Chile e Barão
do Rio Branco.
EDVALDO LÚCIO ABEL
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2.458/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.073/2019 que solicita 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.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.459/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparos nos emissários
de esgoto, com vazamentos em tampas quebradas, ao lado da passarela que liga o Jardim
Colorado aos Jardins do Sol I e II.
RAQUEL BORGES SPADA
2.460/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de zumba na UBS
"Região Oeste", visto que há professor voluntário, necessitando apenas de local para a realização
das aulas.
2.461/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando implantar
sala de aula do 1º ano do ensino fundamental na EMEI "Profa. Maria José Ferreira (Mazé)".

CÍCERO DE AQUINO
2.462/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar as devidas providências,
com urgência, em relação ao combate de pernilongos nos bairros: Jardins Brilhante, Cristal, das
Paineiras, Santos Dumont, São Judas Tadeu, Santa Felicidade e Guaporé e Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB).
ABEL DINIZ FIEL
2.463/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 899/2017, que solicita a instalação de
semáforo no cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro com a Rua Euclides da Cunha, devido ao
grande fluxo de veículo no local.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.464/19 - Requer informações a respeito do cronograma de início do mutirão de consultas
com médicos especialistas, em Ourinhos, com o objetivo de acabar com as demandas reprimidas,
garantindo acesso e qualidade na assistência ao paciente, de forma integral, com redução do
tempo de espera, visto que existem reclamações de pessoas esperando por anos, considerando a
resposta do Requerimento nº 2.105/2019.
CÍCERO DE AQUINO
2.465/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar as devidas providências
com relação à calçada da Rua José Teixeira Penna n° 330, pois se encontra totalmente sem
condições de pedestres trafegarem pelo local.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.466/19 - Requer informações a respeito da participação do município de Ourinhos no
Programa Vida Saudável, do Ministério da Cidadania, na modalidade Estratégia Brasil Amigo da
Pessoa Idosa, que tem como objetivo melhorar a convivência de pessoas com mais de 60 anos e
evitar seu isolamento.
2.467/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.107/2019, que requer
informações a respeito do retorno da Atividade Delegada no Município de Ourinhos, com
prioridade nas Feiras da Lua, Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves, entre outros, devido à falta de segurança dos munícipes e visitantes.
2.468/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.219/2019, que requer
informações sobre o cronograma da finalização da construção da USF Dr. Takashi Masuda, no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
2.469/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.218/2019, que 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.
2.470/19 - Requer informações a respeito do cronograma de início do projeto de divulgação
de espaços públicos ou vagas em praças para instalação de carrinhos de lanches, Food Trucks,
dentre outros, no município de Ourinhos, considerando a resposta do Requerimento nº
2.199/2019.
RAQUEL BORGES SPADA
2.471/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudo com o intuito de
celebrar parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital de Amor de Barretos, visando
à realização de exames de mamografia e papanicolau, bem como para que esses pacientes
diagnosticados possam ser encaminhados para a cidade de Barretos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.472/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar novas áreas para
estacionamento exclusivo de motocicletas na área central.
2.473/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Comando do 31º
Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a fiscalização de motocicletas que estacionam
irregularmente no centro da cidade, em vagas de automóveis, sem o uso do Cartão Zona Azul.
CÍCERO DE AQUINO
2.474/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tornar via principal de acesso a
Rua Don José Marello.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
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2.475/19 - Requer providências para atendimento da Lei Complementar nº 1.013/2018, que
dispõe sobre o pagamento de Gratificação Natalina aos servidores públicos municipais ativos,
inativos e pensionistas da Administração Direta, Indireta e Autárquica e dá outras providências.
2.476/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 288/2017, que solicita recapeamento
asfáltico na Rua Vitório Christoni.
CÍCERO DE AQUINO
2.477/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se regulamentar e autorizar o
transporte privado individual de passageiros por meio de plataforma tecnológica.

INDICAÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
1.562/19 - Solicita rebaixamento de árvores de grande porte (poda) em toda a extensão da
Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico.
1.563/19 - Solicita retirada de entulhos de demolição feita pela Prefeitura Municipal em casa
abandonada na Rua Arlindo Bettio, ao lado do NEI "Curumim".
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.564/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em balanção de concreto no cruzamento
das Ruas Gaspar Ricardo e Belo Horizonte.
RAQUEL BORGES SPADA
1.565/19 - Solicita a instalação de placa de sinalização indicando “40 Km/h” no cruzamento
das Ruas Milton de Abreu e Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo, defronte ao nº 290.
APARECIDO LUIZ
1.566/19 - Solicita limpeza de terreno baldio localizado no final da Rua Carlos Zanuto - Vila
Brasil.
ABEL DINIZ FIEL
1.567/19 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Alpino Buratti, defronte ao n° 51.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.568/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Antenor Bertanha, próximo ao n° 344 - Jardim
Anchieta.
1.569/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Noboru Endo, próximo ao n° 630 - Jardim
Anchieta.
1.570/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Pedro Toloto, próximo ao n° 496 - Jardim
Anchieta.
1.571/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Cesário, próximo ao n° 152.
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1.572/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Luiz Barone, próximo ao n° 751.
1.573/19 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua José Valdeir Vilas Boas “Boca
Vidraceiro”, defronte ao n° 448.
APARECIDO LUIZ
1.574/19 - Solicita instalação de pontos de ônibus, com cobertura, na Rua Hermínio Joaquim
dos Remédios, defronte aos n°s 51 e 340.
1.575/19 - Solicita instalação de ponto de ônibus na Rua São Pedro do Turvo, em frente ao nº
339 - Jardim Matilde.
1.576/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua José Justino de
Carvalho, próximo ao nº 1.775 - Jardim Matilde.
1.577/19 - Solicita troca de lâmpadas na praça existente entre as Ruas José Justino de
Carvalho e São Pedro do Turvo, em frente ao nº 1.775 - Jardim Matilde.
ABEL DINIZ FIEL
1.578/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Joaquim Miguel Leal - Jardim Eldorado.
CÍCERO DE AQUINO
1.579/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Eduardo Carlos
Pereira, ao lado do n° 490.
1.580/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua José Geraldo Beltrami "Zezo", principalmente no trecho localizado entre
os nºs. 4 e 64 - Jardim São Silvestre.
1.581/19 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando escola e de proibido estacionar /
escola (Instituto OSNB - Orquestra Sinfônica Nacional Brasileira) na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, defronte ao n° 1.289 - Jardim Matilde.
APARECIDO LUIZ
1.582/19 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Servidor Alício de
Souza Bitencourt, defronte ao nº 60, no Jardim Anchieta.
CÍCERO DE AQUINO
1.583/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Francisco
Saladini - Jardim Anchieta.

MOÇÕES:
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
379/19 - De congratulações à empresa Petrocar Lubrificantes, por fazer parte do parque
empresarial de Ourinhos.
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380/19 - De congratulações à empresa JB Embalagens e Artigos de Festa, por fazer parte do
parque empresarial de Ourinhos.
CÍCERO DE AQUINO
381/19 - De pesar pelo falecimento de Moacir Franco Amaral.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
382/19 - De congratulações aos organizadores do 4º Encontro Beneficente de Carros
Antigos, realizado no dia 17 de novembro, no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
383/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Rubens Zupa.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
384/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida da Mota Rodrigues.
RAQUEL BORGES SPADA
385/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Hermenegildo Alves Neto.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
386/19 - De pesar pelo falecimento do jovem William André Bazilio da Palma.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
44/19 - Autoriza ao Poder Executivo fornecer café da manhã aos servidores da Administração
Direta e dá outras providências.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
RAQUEL BORGES SPADA
2/19 - Outorga o título de "Cidadã Ourinhense" à Dra. Jukarla Casolari de Araujo.
Secretaria da Câmara Municipal, em 20 de novembro de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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