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43ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 09 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 43ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 09 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. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 84/2019, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Cria o “Projeto VIDA” e dá
outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 85/2019, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Cria o “Fórum Municipal de
Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente” e dá outras
providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 4 de dezembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 43ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.500/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma imagem do
padroeiro Senhor Bom Jesus na rotatória existente na Avenida Jacinto Ferreira de Sá,
entroncamento com a Rua Rafael Cassetari, na Vila Sândano.
CÍCERO DE AQUINO
2.501/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar as devidas providências
e soluções em relação ao alagamento de água que ocorre nos dias de chuva na Rua Benedita
Fernandes Cury.
2.502/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.471/2019, que solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestres) no cruzamento das Ruas Alberto Mori e José
Vendramini.
2.503/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.287/2019, que solicita implantação
de redutor de velocidade (lombofaixa ou lombada) a fim de diminuir a velocidade do intenso
tráfego no cruzamento das Ruas Alberto Mori e Renato Mota.
2.504/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.124/2019, que solicita a
implantação de redutor de velocidade na Rua Alberto Mori, defronte ao n° 342 - Vila Boa
Esperança.
2.505/19 - Requer informações sobre a possilidade de se realizar avaliações, bem como
estudos, visando à construção de bueiro/boca de lobo e elevação das guias na Rua José
Teixeira Penna, ao lado do nº 252, na Nova Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.506/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar as devidas providências
e melhorias quanto ao escoamento e captação de águas pluviais na Rua Sérgio Oliveira de
Moraes até o acesso à Rodovia Raposo Tavares.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.507/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens,
sobre a possibilidade de se realizar obras de canalização de águas pluviais às margens da
Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano de Ourinhos.
CÍCERO DE AQUINO
2.508/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça do
Esportista Oswaldo Lazarini, no Jardim Matilde.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.509/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.057/2019, que solicita o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio José de Souza Vila Christoni.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.510/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.312/2019, que requer
informações a respeito dos responsáveis técnicos que realizam a fiscalização e o recebimento
dos serviços de recapeamento e reperfilamento asfáltico do município.
2.511/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.233/2019, que requer o envio
de lista com todos os tipos de exames, cirurgias e consultas de especialidades, contendo,
também, o local e o responsável médico, realizados pela Rede Básica de Saúde no Município.
2.512/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 1.452 e
1.882/2019, que solicitam o envio de lista com os nomes de todas as empresas e os
respectivos locais das obras públicas que estão sendo realizadas no Município.
2.513/19 - Requer informações da Liga das Associações de Moradores de Bairros de
Ourinhos - LAMBO -, a respeito de lista com todos os diretórios de todas as Associações de
Moradores de Bairros do Município.
2.514/19 - Requer lista de todas as pessoas contratadas de outras cidades para Agentes
Políticos ou Cargos de Confiança na Prefeitura Municipal de Ourinhos e Autarquias,
considerando a falta de emprego e oportunidades em nosso Município.
2.515/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada
ou calçada na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, do trecho da linha ferroviária até a Rua Aleixo
Garcia, pois se encontra totalmente sem condições de pedestres trafegarem pelo local.
2.516/19 - Requer cópia dos pareceres técnicos da Comissão Municipal de Trânsito, de
todos os dispositivos de trânsito, estacionamentos de 45 graus e mudanças relacionadas de
janeiro de 2017 até a presente data.
ABEL DINIZ FIEL
2.517/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar adicional de 30%
(trinta por cento) para os funcionários escalados nos Plantões de Sobreaviso de sábado,
domingo e nas datas em que ocorra ponto facultativo, feriado ou quando for decretado dia sem
expediente.
RAQUEL BORGES SPADA
2.518/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a
permanência do atendimento da médica endocrinologista infantil, Dra. Juliana, no Centro de
Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão), onde ela recebe crianças que necessitam de
tratamento do crescimento.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.519/19 - Requer informações sobre a possibilidade do cronograma de recapeamentos e
reperfilamentos asfálticos em 2020, se inicie nos bairros mais afastados do município, como:
Jardim Guaporé, Jardim Anchieta, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini,
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, Vila Musa, entre outros.
2.520/19 - Requer informações do cronograma de 2020 para a realização de melhorias na
iluminação das ciclovias do Município, pois várias estão em escuridão total.
2.521/19 - Requer informações a respeito dos motivos da instalação de iluminação de
LED realizada na Avenida Domingos Camerlingo Caló, onde a maioria dos braços de
iluminação pública estão em más condições e enferrujados.
2.522/19 - Requer informações a respeito da possibilidade do atendimento aos
Requerimentos nºs 735 e 1.618/2019 e 915/2018, que requer informações sobre os valores
gastos com recapeamento e reperfilamento asfáltico, de janeiro de 2017 até a presente data, e
quais as empresas fornecedoras de matérias-primas.
RAQUEL BORGES SPADA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.523/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar hidrômetros em
prédios públicos, para verificar a quantidade de uso, orientar para economias e até mesmo
verificar se há vazamentos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.524/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 611/2019, que solicita a
pavimentação asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do Amaral com a Avenida
Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”.
2.525/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.360/2019, que solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Pedroso - Vila Mano.
2.526/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.192/2019, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Padre Rui Cândido da
Silva.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.527/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 159/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI "Adelaide Mantovani
Alves da Silva" - Conjunto Habitacional de Interesse Social Itajubi.
2.528/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 160/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura na EMEI "Dona Josefina da
Silva e Sá" - Vila Nova Sá.
2.529/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 161/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI "Marupiara" - Vila
Nova Sá.
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2.530/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 167/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI "Curupira" - Jardim
Itamaraty.
2.531/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura na
USF "Dr. Roald Corrêa" - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
2.532/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.851/2019, que requer
informações sobre o parecer da Comissão nomeada para auditar contrato com a Organização
Social que gerencia a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
2.533/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.012/2018, que requer
informações se há estudo ou projeto para resolver o problema de enchente na Rua Machado
Florence, próximo ao nº 439.
2.534/19 - Requer providências em relação ao surgimento de escorpião na USF "Dr. Roald
Corrêa" - Conjunto Habitacional de Interesse Social Itajubi.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.535/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.037/2019, que solicita o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Olympio Coelho Tupiná Vila Christoni.
2.536/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 937/2019, que solicita revitalização
e melhorias na Praça Toshio Tone (Praça das Cerejeiras) - Jardim Ouro Verde -, com a
instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada, bancos de concreto, dentre
outros.
2.537/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 910/2019, que solicita revitalização
da Praça Prefeito Benício do Espírito Santo - Vila Margarida.
2.538/19 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 889/2019 e ao
Requerimento nº 2.067/2019, que solicitam recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt.
2.539/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 473/2019, que solicita a manutenção
e troca da rede elétrica da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
2.540/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 804/2019, que solicita reforma no
alambrado da EMEF "Pedagogo Paulo Freire".
2.541/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 402/2019, que solicita a troca do
telhado, bem como reforma do alambrado, da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
CÍCERO DE AQUINO
2.542/19 - Requer providências para seja revisto, com urgência, todas as pinturas de
faixas do Programa "Mobilidade Urbana" que foram realizadas no centro da cidade, visto que
as faixas estão escorregadias, causando acidentes com pedestres e motociclistas.
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SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.543/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir cotas para pessoas com
Síndrome de Down em concursos públicos no Município.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.544/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade de se instalar climatizadores de ar em todas as salas de aula da Rede de Ensino
do Município.
2.545/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformular o Estatuto do
Magistério dos Servidores Públicos da área da educação.
2.546/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar médicos específicos
como: oftalmologista, fonoaudiologista, psicólogos, entre outros, para atendimento das crianças
da Rede Municipal de Ensino.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.602/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Lázaro José Pereira, principalmente, próximo ao n° 153 - Jardim Santa
Felicidade.
1.603/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Aristides Lau Sampaio, entre os n°s
112 e 174.
ABEL DINIZ FIEL
1.604/19 - Solicita notificação ao proprietário do terreno localizado na Rua Fernando
Prestes, ao lado do contorno do Supermercado Amigão do Ourinhos Plaza Shopping, visando à
contenção da erosão que está causando inundações nas casas e comércios vizinhos.
APARECIDO LUIZ
1.605/19 - Solicita melhorias na malha asfáltica da Rua Prudente de Moraes, na quadra
defronte ao portão de entrada da EE "Profa. Esmeralda Soares Ferraz".
1.606/19 - Solicita a pintura de sinalização de solo em todas as ruas do Jardim Nazareth e
bairros adjacentes.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.607/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Jorge Tibiriçá - Vila
Margarida.
1.608/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Cristoni Vila Margarida.
1.609/19 - Solicita reparos e manutenção na academia da saúde da Rua Francisco Pires Vila Margarida.
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CÍCERO DE AQUINO
1.610/19 - Solicita limpeza em dois bueiros da Rua Aparecida Ferroni Leide, próximo ao nº
15, no Jardim São Carlos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.611/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
José Neves de Oliveira - Vila Brasil.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.612/19 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Lopes Trovão, próximo ao nº 273.
1.613/19 - Solicita limpeza de área verde na Rua Gumercindo Francisco de Moraes Loteamento Residencial Oswaldo Brizola.
1.614/19 - Solicita troca da lâmpada queimada no poste da Rua Pedro Médici, 350 Jardim Eldorado.
1.615/19 - Solicita troca de lâmpada queimada no poste da Rua Alzira Gomes Queirós,
246 - Jardim Eldorado.
1.616/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Milton de Abreu, 274 - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato.
1.617/19 - Solicita recolhimento de galhadas na Rua Domingos Ângelo, 222 - Jardim
Eldorado.
1.618/19 - Solicita a instalação de bebedouro no campo de futebol da Rua João Bond Jardim Eldorado.
ABEL DINIZ FIEL
1.619/19 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Vale do Sol.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.620/19 - Solicita repintura da sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da
Rua 3 de Maio - Vila Margarida.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.621/19 - Solicita reparos no vazamento de água da Rua Agostinho Paiva, defronte ao n°
15.
ABEL DINIZ FIEL
1.622/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-mola) na Rua Domingos
Ângelo, em frente à Igreja Congregação Cristã - Jardim Eldorado.
1.623/19 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua José Pedroso, em frente ao nº 270
- Parque Minas Gerais.
1.624/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Narciso Migliari, próximo ao nº 135 Vila Nova Sá.
1.625/19 - Solicita implantação de boca de lobo na Rua Fernando Prestes, no contorno
que dá acesso ao local de carga e descarga do Supermercado Amigão.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.626/19 - Solicita providências sobre as péssimas condições do asfalto na Rua Narciso
Migliari, defronte ao nº 551.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
391/19 - De congratulações à empresa Megatronic Car, pelos excelentes serviços
prestados aos munícipes de Ourinhos.
392/19 - De congratulações à Leal Car - Retífica e Auto Peças, pelos relevantes serviços
prestados em nosso Município.
RAQUEL BORGES SPADA
393/19 - De pesar pelo falecimento de Andréia Alexandra Cachale.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
394/19 - De repúdio ao Projeto de Lei nº 6.159/2019, que fere os direitos da pessoa com
deficiência, defendendo a inclusão no mercado de trabalho.
CÍCERO DE AQUINO
395/19 - De congratulações à Cassiany Amaral Navas Leite, pela conquista qualificada no
mestrado profissional.
396/19 - De congratulações à Vidraçaria Casa Verde, em nome de seu proprietário Milton
Alves Duarte, pelos excelentes serviços prestados há mais de 59 anos em nosso Município.
397/19 - De congratulações à Loja Bruno Geovane, na pessoa do Sr. Bruno Geovane de
Aquino, pelos relevantes serviços prestados ao povo ourinhense.
398/19 - De congratulações ao Foto Toninho, na pessoa de seu proprietário Sr. Antônio
Luiz Ferreira, pelos excelentes serviços prestados há 32 anos em nosso Município.
ÉDER JÚLIO MOTA
399/19 - De congratulações ao Colégio COC Jean Piaget, extensiva à direção, funcionário
e alunos, pela contribuição à Campanha "Lacre Solidário" da Associação de Assistência ao
Deficiente Físico - AADF.
CÍCERO DE AQUINO
400/19 - De congratulações ao Xpopy Lanchonete, na pessoa de seu proprietário Carlos
Roberto Fabre, pelos relevantes serviços prestados há 28 anos em nosso Município.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
98/19 - 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 Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.
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99/19 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 28.325,65
(Vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e dá outras
providências.
100/19 - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico CMDE e dá outras providências.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
48/19 - 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.
MESA DIRETORA
49/19 - Concede Gratificação Natalina aos servidores da Câmara e dá outras
providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
MESA DIRETORA
23/19 - Altera dispositivo da Resolução n°. 07, de 11 de junho de 2019 (Comissão de
Desenvolvimento Funcional).
Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de dezembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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