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42ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 02 DE DEZEMBRO 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 42ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 02 de
dezembro 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. Segunda 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. Segunda 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 27 de novembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

Obs.:O Expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final
da votação da ata, em decorrência da apreciação - em segundo
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 42ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.478/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar telas galvanizadas ou
muro de proteção às margens da canalização do Córrego Christoni, entre a Vila Christoni e o
Jardim do Sol II, a fim de evitar acidentes envolvendo pessoas e animais.
2.479/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
modificações no atual sistema de trânsito da Rua Orlando Migliari, entroncamento com a
Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", no Jardim Ouro Verde.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.480/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública e ao
31° Batalhão de Polícia Militar do Interior, sobre a possibilidade de se implantar e/ou ampliar
em Ourinhos o Programa Vizinhança Solidária.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.481/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para o
aproveitamento hídrico da mina de água existente no Clube Atlético Ourinhense.
ABEL DINIZ FIEL
2.482/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
abertura, prolongamento e pavimentação da Rua José Netto - Parque Minas Gerais -, local de
difícil acesso, dificultando o direito de ir e vir dos moradores do local.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.483/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir cotas para deficientes
intelectuais em concursos públicos no Município.
RAQUEL BORGES SPADA
2.484/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.108/2018, que solicita limpeza em
boca de lobo na Rua Maria Cavezalli Mella, defronte ao nº 633 - Jardim Matilde.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.485/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e melhorias
na sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Ourinhos.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.486/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.377/2019, que solicita a troca de
placa de trânsito de contramão localizada na esquina das Ruas João Rolli e São Pedro do
Turvo.
2.487/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.376/2019, que solicita pintura de
sinalização de solo na esquina das Ruas João Rolli e São Pedro do Turvo.
2.488/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.375/2019, que solicita pintura de
sinalização de solo em toda a extensão do Parque Pacheco Chaves.
2.489/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 834/2019, que solicita operação
“tapa-buracos” na Rua Prof. José Augusto de Oliveira, próximo ao nº 610 - Vila Brasil.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.490/19 - Requer informações sobre quais deputados enviaram emendas parlamentares
para o município de Ourinhos nos últimos 5 anos e quais os valores enviados por cada um,
tendo em vista as respostas recebidas através dos Requerimentos nºs 1.910 e 2.243/2019.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.491/19 - Requer cópia das notas fiscais nºs 913 e 1.086 referentes às medições
realizadas na pista de caminhada no trecho que compreende o Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá - FAPI / Jardim Eldorado.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.492/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir barracão no terreno
da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé.
ABEL DINIZ FIEL
2.493/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se notificar e acompanhar os
procedimentos para que o proprietário do terreno localizado na Rua Pedro Alexandre, ao lado
do nº 362, construa calçada.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.494/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.288/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias ou instalação de novos pontos de
iluminação pública na Avenida José Neves de Oliveira - Vila Brasil -, com o objetivo de evitar
acidentes de trânsito e melhorar a segurança da região, conforme reclamações de moradores
da região e protocolo já existente do Sr. Eduardo Aleixo.
2.495/19 - Requer informações sobre o cronograma de finalização da informatização de
todas as unidades básicas de saúde, pois em resposta aos Requerimentos nºs 2.697/2018,
2.133 e 379/2019 a Secretária Municipal de Saúde Sra. Cassia Cristina Borges Palhas, informa
que ainda está em processo de informatização e, assim que concluído, será realizada a
implantação do agendamento de consultas por telefone para pessoas idosas ou com
deficiência.
2

2.496/19 - Requer informações a respeito do cronograma para realização de mutirão de
exames de imagem em 2020, devido à grande fila de espera de pacientes do município de
Ourinhos, podendo piorar, cada vez mais, o quadro clínico desses pacientes, considerando a
resposta ao Requerimento nº 2.045/2019, informando que está em estudos conforme dotação
orçamentária.
2.497/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.043/2019, que 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.
ABEL DINIZ FIEL
2.498/19 - Requer informações, junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo,
visando alterar algumas condições contidas no Manual de Normatização do TFD - Tratamento
Fora do Domicílio, adequando à realidade do Município, através de revisão dos critérios para
concessão aos beneficiários, atualizando o valor de estadia, dentre outros.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.499/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar o local do ponto de
chapa situado próximo ao trevo de acesso à Vila São Luiz, às margens da Rodovia Raposo
Tavares, reinstalando em área mais próxima ao trevo de acesso à Vila Brasil.

INDICAÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
1.584/19 - Solicita grades de proteção em boca de lobo da Rua Gumercindo Francisco de
Moraes nº 375 - Residencial Oswaldo Brizola.
RAQUEL BORGES SPADA
1.585/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Adalberto Dias Bogado nº 60 - Recanto
dos Pássaros.
1.586/19 - Solicita limpeza na travessa localizada na Rua Livino José de Oliveira - Jardim
Vista Alegre.
CÍCERO DE AQUINO
1.587/19 - Solicita a reparação do asfalto no entorno de alguns bueiros, pois o asfalto
ficou sobreposto, em razão do recapeamento asfáltico, às tampas dos bueiros da SAE e de
cabeamento telefônico, causando, assim, perigo aos motoristas.
ABEL DINIZ FIEL
1.588/19 - Solicita a retirada de galhadas em toda a extensão do Jardim Eldorado.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.589/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Serafim Motta, próximo ao nº 772 Jardim Itamaraty, onde foi efetuado serviço pela SAE.
1.590/19 - Solicita poda de árvore na Rua José Dias Negrão, próximo ao nº 606 - Jardim
Paris.
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1.591/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Independência, próximo ao nº 184.
RAQUEL BORGES SPADA
1.592/19 - Solicita manutenção em bebedouro do Centro Cultural Tom Jobim, que
apresenta vazamento.
APARECIDO LUIZ
1.593/19 - Solicita limpeza e dedetização no Córrego Água do Jacu.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.594/19 - Solicita recolhimento de galhadas na Rua Domingos Ângelo, defronte aos nºs.
11, 266 e 488 - Jardim Eldorado.
1.595/19 - Solicita recolhimento de galhadas na Rua Adão Queirós, defronte ao nº 478 Jardim Eldorado.
1.596/19 - Solicita pintura de ponto de ônibus e de sinalização de solo na Rua Vereador
Maurício Cardoso, defronte ao nº 52, no Residencial Vandelena Moraes Freire.
1.597/19 - Solicita pintura de sinalização de ponto de ônibus no cruzamento das Ruas
Milton de Abreu e Álvaro Doriguello.
1.598/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Residencial
Vandelena Moraes Freire.
1.599/19 - Solicita instalação de placas de denominação de ruas em toda a extensão
Residencial Vandelena Moraes Freire.
1.600/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Paschoal Pagani, próximo ao nº 870.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.601/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Ângelo
Barone.

MOÇÕES:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
387/19 - De congratulações pela realização do evento beneficente “Macarrão do
Brigadeiro” em prol da RECCO – Rede de Combate ao Câncer de Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
388/19 - De congratulações à Equipe de Futebol Teixeira F.C., campeão do acesso do
Varzeano.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
389/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Gomes dos Santos Neto - Vice-Presidente
do Sindicato dos Comerciários de Ourinhos.
SALIM MATTAR / ABEL DINIZ FIEL
390/19 - De congratulações ao Sr. José de Mello, pelos 96 anos que completará no
próximo dia 1º de dezembro.
4

PROJETO DE LEI :
MAIORIA DOS VEREADORES
97/19 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Complexo de Lazer Parque do
Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”).

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
45/19 - Altera dispositivo da Lei Complementar n°. 474, de 22 de junho de 2006, alterado
pela Lei Complementar nº. 597, de 28 de abril de 2009, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências.
46/19 - Dispõe sobre a prorrogação da Lei Complementar n°. 1.050, de 02 de outubro de
2019, que institui o Projeto "Ourinhos Legal 2019", que incentiva a legalização imobiliária na
área urbana de Ourinhos e dá outras providências.
47/19 - Autoriza ao Poder Executivo fornecer café da manhã aos servidores da
Administração Direta e Indireta e dá outras providências.

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA:
PREFEITO MUNICIPAL
2/19 - Altera a redação do § 9º do art. 153 da Emenda à Lei Orgânica do Município de
Ourinhos nº. 7, de 26 de abril de 2016.
Secretaria da Câmara Municipal, em 27 de novembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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