44ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 16 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 44ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 16 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: SUBSTITUTIVO Nº 2/2019, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Ao Projeto de Lei nº 70/2019, de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o "Projeto Programa de Prevenção e
Controle do Diabetes Através de Diagnóstico Precoce nas Crianças e Adolescentes
Matriculados na Rede Pública de Ensino" no Município de Ourinhos.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 70/2019, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Cria o "Projeto Programa de Prevenção e Controle do
Diabetes Através de Diagnóstico Precoce nas Crianças e Adolescentes Matriculados
na Rede Pública de Ensino" no Município de Ourinhos.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2019, do
PREFEITO MUNICIPAL: Autoriza concessão de uso de bem público municipal e dá
outras providências.
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2019, da
MESA DIRETORA: Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 481, de 4 de
julho de 2006 e dá outras providências.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 44ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
ABEL DINIZ FIEL
2.558/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 556/2019, que solicita, com
urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Rio de Janeiro, próximo ao
nº 590 - Centro.
RAQUEL BORGES SPADA
2.559/19 - Requer informações sobre estudos e providências urgentes para solução de
problema no trânsito de pedestres na Rua 9 de Julho, no cruzamento com a Rua Arlindo Luz,
em razão de muitos idosos estarem tropeçando na sinalização (tartarugas).
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.560/19 - Requer informações sobre medidas de combate à infestação de mosquitos e
pernilongos no Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.561/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se agilizar o término dos serviços
de pintura de faixas demarcatórias na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, entre as Ruas Duque de
Caxias e Gaspar Ricardo.
ABEL DINIZ FIEL
2.562/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.121/2019, que solicita a instalação
de placa de sinalização de trânsito "PARE" e faixa de pedestres no trecho da Rua Paschoal
Henrique, defronte ao IDHAL (Instituto Dr. Hermelino Agnes de Leão).
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.563/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 588/2019, que solicita a repintura de
sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua Rio de Janeiro, pertencentes ao Jardim
Matilde.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.564/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.135/2019, que solicita pintura de
faixa amarela para garagem na Rua Paulo Sá, defronte ao nº 225.
2.565/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 895/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir posto de saúde em área verde da Rua Luiz
Alberto Botelho - Jardim Vale do Sol.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.566/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
restabelecer o atendimento de emergência do Pronto Socorro na Associação Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos, no sentido de realmente deixar as portas abertas da Santa Casa,
conforme solicitação da maioria da população ourinhense e promessa de campanha do
Prefeito.
2.567/19 - Requer envio de lista de todos os Secretários contratados desde janeiro de
2017 até a presente data, contendo nome, sua formação e se estão respondendo processo,
representação ou inquérito civil.
2.568/19 - Requer informações do cronograma e ações em 2020 de combate aos
pernilongos no Município, no sentido de se evitar a infestação como ocorreu nesses últimos 3
anos.
APARECIDO LUIZ
2.569/19 - Requer informações sobre a possibilidade de dar continuidade ao
recapeamento asfáltico da Rua Lourenço Jorge até as proximidades da EMEF "Prof. Francisco
Dias Negrão" - Vila São Luiz.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.570/19 - Requer a expedição de convite ao Conselho Municipal de Saúde, para que
compareçam a esta Casa, visando prestar informações e esclarecimentos sobre o contrato da
Organização Social Pró-Vida, gestora da UPA “Dr. Hélio Migliari Filho”.
2.571/19 - Requer a expedição de convite ao gestor e Comissão Fiscalizadora do
contrato, para que compareçam a esta Casa, visando prestar informações e esclarecimentos
sobre o contrato da Organização Social Pró-Vida, gestora da UPA “Dr. Hélio Migliari Filho”.
2.572/19 - Requer informações de ações para resolver o apontamento do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em cumprimento ao previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), a respeito da arrecadação inferior ao planejado, onde o
levantamento aponta que muitas vezes o município acaba gastando mais do que realmente
tem, mas para isso joga a previsão orçamentária além do que realmente é capaz de arrecadar.
2.573/19 - Requer informações a respeito de cópia de todos os processos administrativos
das empresas contratadas para a realização de montagem estrutural e fornecimento de
decoração natalina.
CÍCERO DE AQUINO
2.574/19 - Requer informações sobre a programação de serviços ou a possibilidade de ser
realizada, em caráter de urgência, a instalação de placas e pintura de sinalização de solo
(Proibido Estacionar) da lateral do n°. 766 até os números 47, 37 e 27 da Alameda Bernardo
Gonçalves, visando regularizar as condições de intenso e contínuo fluxo de tráfego por haver
área comercial circunjacente e, principalmente, para eliminar as dificuldades dos moradores de
acessarem as garagens residenciais.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.575/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Dr.
Hélio Migliari", localizada na Rua Luiz Nogueira, 310 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante.
2.576/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no PSF da
Vila Nova Sá, localizado na Rua Chile, 50.
2.577/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no PSF
"José Carlos Garcia", localizado na Rua Mário Furini, 110 - Jardim Josefina.
2.578/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no Núcleo de
Saúde Parque Pacheco Chaves, localizado na Rua Maria Pacheco e Chaves, 781.
2.579/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no Núcleo de
Saúde Jardim São Carlos, localizado na Rua Wagner Geraldo Martins Tavares, 148.
2.580/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na USF
"Vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues", localizado na Rua Torazo Kanda, 1.217 Jardim Guaporé.
2.581/19 - Requer informações, junto ao 31º BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior
-, sobre a possibilidade de se manter a ronda escolar no período de recesso escolar e férias,
nas escolas públicas, de forma a inibir vandalismo e furtos.
2.582/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer atividades
educacionais, culturais e esportivas, para crianças e adolescentes, no período de recesso
escolar e férias.
2.583/19 - Requer informações, junto ao Governo Estadual, sobre a possibilidade de se
viabilizar no Município o Programa Pró-Trator, que oferece aos produtores paulistas a
oportunidade de financiar tratores de última geração a juros zero.
2.584/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, a
respeito dos planos e das ações realizadas para inibir vandalismo e furtos nas escolas públicas
estaduais e municipais, no período de férias escolares.

INDICAÇÕES:
ÉDER JÚLIO MOTA
1.627/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua José Justino
de Carvalho, próximo ao Condomínio Riviera.
CÍCERO DE AQUINO
1.628/19 - Solicita a instalação de postes de iluminação nas Ruas Pedro Padovan e José
de Bastiani - "Expedicionário" - Jardim Oriental.
1.629/19 - Solicita a instalação de poste de iluminação na rotatória da Rua Jamil Chequer
- Loteamento Águas do Eloy.
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1.630/19 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Geraldo Alves Jardim Brilhante.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.631/19 - Solicita roçada em terreno na Rua Ernestina de Barros Carvalho, ao lado do nº
96 - Nova Ourinhos.
1.632/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Fernão Dias Paes Lemes, no Jardim Bandeirantes.
1.633/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em todas as ruas do Jardim
Estoril.
1.634/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Maria Galdina Rabello, no Jardim Josefina.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.635/19 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento
das Ruas Ovídio Gregório de Jesus e Adelávio Zimmermann - Jardim Eldorado.
RAQUEL BORGES SPADA
1.636/19 - Solicita manutenção no semáforo no cruzamento das Ruas 9 de Julho e
Paraná.
ABEL DINIZ FIEL
1.637/19 - Solicita restauração de redutor de velocidade (quebra-molas) danificado na Rua
José Neves de Oliveira, em frente ao nº 293 - Vila Brasil.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.638/19 - Solicita, com urgência, a construção de balanção de concreto na Rua Arlindo
Bettio, nos cruzamentos com as Ruas Antônio de Souza Vianna, Telésphoro Tupiná e Jairo
Adalberto Bertaia.
CÍCERO DE AQUINO
1.639/19 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua José Neves de
Oliveira.
1.640/19 - Solicita poda de árvore na Rua Maria José Milani, próximo ao nº 253.

MOÇÕES:
EDVALDO LÚCIO ABEL
401/19 - De congratulações e aplausos ao Sindicato Rural de Ourinhos, colaboradores e
principalmente ao Sr. Eduardo Luiz Bicudo Ferraro (Brigadeiro), pela entrega de doações para
entidades de Ourinhos e região na Campanha Natal Solidário 2019.
CÍCERO DE AQUINO
402/19 - De congratulações à empresa Renatinho Motos, em nome de seu proprietário
Renato Martins Corrêa, pelos excelentes serviços prestados há mais de 25 anos em nosso
Município.
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SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
403/19 - De congratulações ao Sr. Renato Carnevalli, pelos excelentes serviços prestados
na área de odontologia em nosso Município.
404/19 - De congratulações ao Sr. Arnaldo de Lucca Júnior, pelos 23 anos de
empreendedorismo em nosso Município, dirigindo as empresas de Auto Socorro Lucca Jr.
Operações Rodoviárias.
CÍCERO DE AQUINO
405/19 - De congratulações à empresa Osvaldo Motos, pelos relevantes serviços
prestados há 14 anos da cidade de Ourinhos.
406/19 - De congratulações à Funilaria e Pintura 2 Irmãos, em nome dos proprietários
Daniel de Jesus Flora Pinto e João Batista Pinto, empresa especializada em funilaria, pinturas,
consertos, lataria de automóveis, pelos 32 anos prestando serviços de excelente qualidade em
nosso Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
407/19 - De congratulações à Direção e aos Professores da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron", pela linda festa de formatura dos alunos do 9º ano, realizada no dia 10 de
dezembro, envolvendo alunos, pais e toda a comunidade.
CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
408/19 - De congratulações à empresa Mercearia do Moisés, em nome de seu proprietário
Moisés Rui Aparecido Carvalho, pelos excelentes serviços prestados há mais de 26 anos em
nosso Município.
ÉDER JÚLIO MOTA
409/19 - De congratulações aos servidores Márcio Cézar de Souza, Adriano Roberto de
Carvalho e Nelson Neves Mariano, pelos 17 anos de serviços prestados à Câmara Municipal.
CÍCERO DE AQUINO
410/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Isabel Gasparoto Fernandes.
411/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Franciele Lopes.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO / SALIM MATTAR
412/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Noêmia Ambrósio Ferreira Rebouças.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
413/19 - De repúdio à Rede Globo de Televisão, em relação aos fatos ocorridos na
comunidade Paraisópolis, em São Paulo, envolvendo a PMESP.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
414/19 - De congratulações à Direção e aos Professores da EMEF "Profa. Nilse de
Freitas", pela linda festa de formatura dos alunos do 5º ano, realizada no dia 4 de dezembro,
envolvendo alunos, pais e comunidade.
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CÍCERO DE AQUINO
415/19 - De congratulações ao Cosmos Futebol Clube, pelos seus 40 anos de atuação em
nosso Município.
RAQUEL BORGES SPADA
416/19 - De congratulações ao Coral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do
Ministério Belém de Ourinhos, pelos seus 45 anos de existência.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
417/19 - De congratulações à Direção e aos Professores da EMEF "Pedagogo Paulo
Freire", do Jardim São Carlos, pela linda festa de formatura dos alunos do 5º ano, realizada no
dia 4 de dezembro, que envolveu alunos, pais e toda a comunidade escolar.
418/19 - De congratulações à Direção e aos Professores da EE "Dr. Ary Corrêa", pela
linda festa de formatura dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino
Médio, realizada no dia 7 de dezembro, que envolveu alunos, pais e toda a comunidade
escolar.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
419/19 - De congratulações ao Prof. Adilson Luiz de Oliveira, pela cerimônia realizada no
Centro Social Urbano - CSU - de entrega de FAIXA e CERTIFICADO aos alunos da EMEF
"Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC), integrantes do Projeto Esporte para Todos, e também
aos alunos do SESI, do Programa Atleta do Futuro, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
(SEMEL) e Associação Centro Esportivo de Ourinhos (ACEO).
ABEL DINIZ FIEL / ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
420/19 - De congratulações ao radialista e repórter Luiz Albeto de Melo, pelos 50 anos de
profissionalismo prestados no rádio e comunicação, completados em 13 de dezembro.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
101/19 - 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.
102/19 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 12.000,00
(Doze mil reais) e dá outras providências.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
103/19 - Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município o “Dia Municipal do Policial
Militar Veterano”, a ser comemorado no dia 26 de março, anualmente.
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PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
50/19 - Dispõe sobre a criação de cargos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos
da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
51/19 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e da Lei
Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério
Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
52/19 - Altera dispositivo da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras
providências.
53/19 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº 936, de 05 de julho de 2016, que
instituiu a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município.
54/19 - Dispõe sobre o pagamento de um subsídio a título de Auxílio Saúde aos
servidores públicos municipais ativos da Administração Direta, Indireta e Autárquica e dá outras
providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 10 de dezembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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