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18ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 04 DE JUNHO DE 2018.
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 18ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 04 de junho de
2018, 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 DECRETO LEGISLATIVO Nº
2/2018, dos VEREADORES ALEXANDRE FLORENCIO DIAS /
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO / MÁRIO
SÉRGIO PAZIANOTO: Concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao
Empresário João Antonio Binato.
2. Segunda Discussão e Votação: PROPOSTA DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA Nº 1/2018, do PREFEITO MUNICIPAL: Altera e dá nova
redação aos arts. 133 e 134 da Lei Orgânica do Município de Ourinhos.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 29 de maio de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 18ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.531/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a 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.
APARECIDO LUIZ
1.532/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o Programa "Frente
de Trabalho" no Município.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.533/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se melhorar a segurança
oferecida no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves, nos finais de semanas, feriados e, inclusive, durante a realização da 52º FAPI.
1.534/18 - Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de
Educação promover passeios para o Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto Silva com
os alunos da Rede Pública de Ensino.
1.535/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar atividades
extracurriculares durante o período de férias escolares dos alunos matriculados na Rede
Pública de Ensino.
1.536/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a
possibilidade de se promover atividades esportivas, gincanas e recreações, aos finais de
semana, no Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU.
1.537/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se liberar a entrada de pedestres
no recinto do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, através das entradas alternativas
existentes no entorno das lagoas do recinto, de forma a facilitar o fluxo de pessoas, durante a
realização da 52ª FAPI.
1.538/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir vestiários no entorno
de todos os campos de futebol, onde são ministradas aulas sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
1.539/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar refletores de
iluminação pública no entorno de todos os campos de futebol localizados em áreas públicas do
Município, a fim de que possam ser utilizados pela população no período noturno.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.540/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir posto de saúde em
área verde situada na Rua Luiz Alberto Botelho - Jardim Vale do Sol.
1.541/18 - Requer informações da SAE sobre os valores arrecadados com a Tarifa de
Esgoto.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.542/18 - Requer informações, junto à Empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a
possibilidade de se instalar ponto de circular na Rodovia Mello Peixoto, próximo à Rua Helena
Biazon Saladini - Vila São João.
ABEL DINIZ FIEL / RAQUEL BORGES SPADA
1.543/18 - Encaminha abaixo-assinado de moradores reivindicando a recuperação
asfáltica em toda a extensão da Rua José Justino de Carvalho.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.544/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparos e melhorias
nas calçadas do campo e da sede da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.545/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar relatório com a
descrição das funções que cada veículo realiza em cada secretaria municipal.
1.546/18 - Requer informações sobre a quantidade e nome das empresas que estão
prestando serviços de obras ao Município.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.547/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Residencial Parque Gabriela.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.548/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
infraestrutura do Cemitério Municipal, através de reformas e disponibilização de tendas e
cadeiras rodas.
1.549/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se enviar relatório com o
número de funcionários que trabalham na sede da Secretaria Municipal de Educação, bem
como o nome e a função de cada um.
1.550/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se intensificar o
policiamento na Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló).
1.551/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se enviar relatório contendo
o número total de ônibus, micro-ônibus, peruas e demais veículos utilizados para o transporte
de pacientes, bem como a marca, ano, as condições e a quilometragem de cada um.
1.552/18 - Requer informações a respeito dos valores gastos, mês a mês, com operações
“tapa-buracos”, de janeiro de 2017 até a presente data.
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1.553/18 - Requer informações a respeito dos valores repassados ao ICO - Instituto de
Cardiologia de Ourinhos.
1.554/18 - Requer o envio de relatório com o número de pacientes que possuíam
agendamento e que foram transportados, de janeiro de 2017 até a presente data, bem como a
especialidade médica de cada e para qual cidade, mês a mês.
1.555/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar relatório contendo os
valores repassados à UMMES - União dos Municípios da Média Sorocabana -, mês a mês, de
janeiro até a presente data.
1.556/18 - Requer informações a respeito da Antena de Telecomunicações de
responsabilidade da Prefeitura Municipal.
1.557/18 - Requer o envio de cópia do Processo nº 0010017/2017, conforme Ofício nº 03187/2017, em resposta ao Requerimento nº 641/2017.
1.558/18 - Requer informações a respeito dos dados do Ambulatório de Saúde Mental, da
Secretaria Municipal de Saúde.
1.559/18 - Requer informações, junto à SAE, a respeito da possibilidade de organização
de coleta de sacos plásticos com folhas e galharias de pequeno porte nas ruas do Município.
1.560/18 - Requer informações a respeito da organização da 10ª Mostra Sérgio Nunes de
Artes Cênicas.
1.561/18 - Requer o encaminhamento de todas as requisições de prestação de serviços
encaminhados à empresa C.Brasil Serviços de Limpeza Conservação e Transportes,
expedidas no período de 1º de abril de 2017 até 30 de abril de 2018, bem como o nome dos
gestores do contrato.
1.562/18 - Requer informações sobre a empresa de videomonitoramento que presta
serviços à Prefeitura Municipal.
1.563/18 - Requer cópia de todos os contratos de veículos, caminhões e máquinas
terceirizadas da SAE.
1.564/18 - Requer cópia de todos os contratos de fornecedores de emulsão asfáltica e
outros, da SAE.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.565/18 - Requer informações da SAE sobre a possibilidade de se construir estação
elevatória de rede de esgoto nas proximidades da FATEC.
1.566/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar obras de infraestrutura
na Rua Evaristo Fantinatti, entre os nºs 46 e 870, com pavimentação asfáltica, construção de
galerias de águas pluviais, guias e rede de esgoto.
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.567/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se fiscalizar os caminhões que
transportam inflamáveis e que transitam ou estacionam no perímetro urbano, trazendo riscos à
população, em desconformidade com a Resolução ANTT 3665/11 - Artigos 15 e 20, que
restringem e regulamentam o trânsito ou estacionamento desses veículos em áreas urbanas.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.568/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Jardim São Francisco.
1.569/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Jardim São Jorge.
1.570/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Jardim São Judas Tadeu.
1.571/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Jardim Vale Verde.
1.572/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Jardim Vereda.
1.573/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Jardim Vista Alegre.
1.574/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Loteamento Angelina Marcante.
1.575/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Loteamento Maria Christoni.
1.576/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Residencial Recanto dos Pássaros.
1.577/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Loteamento São Bento.
1.578/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" na Nova Ourinhos.
1.579/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Parque Minas Gerais.
1.580/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Residencial Oswaldo Brizola.
1.581/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Residencial Parque das Flores.
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INDICAÇÕES:
APARECIDO LUIZ
1.502/18 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Achilles Zamboni,
defronte ao nº 191 - Parque Pacheco Chaves.
CÍCERO DE AQUINO
1.503/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Dr. Mário Cintra Leite, defronte ao nº 19,
poste 1/674.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.504/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito,
próximo ao nº 462 - Jardim Ouro Verde.
1.505/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua 12 de Outubro, próximo ao nº 350 - Vila
Margarida.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.506/18 - Solicita melhorias na iluminação pública no entorno do Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
RAQUEL BORGES SPADA
1.507/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Hiroshi Nagahara, em frente aos nºs 40 e
60, nos postes nºs 1.550 e 1.551 - Jardim Quebec.
1.508/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Domingos Jorge, em frente ao nº 16, no
poste nº 1.551 - Jardim Quebec.
1.509/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua José Aparecido Leme, no poste nº 19/1.603
- Jardim Guaporé.
1.510/18 - Solicita poda de árvores na praça sito à Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel Jardim das Paineiras.
1.511/18 - Solicita troca de lâmpada na Rua José Barbieri, em frente ao nº 327, no poste
nº 17/752 - Conjunto Habitacional “Profa. Helena Braz Vendramini”.
1.512/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Francisco Saladini, em frente ao nº 122 Parque Pacheco Chaves.
1.513/18 - Solicita troca de lâmpada na Alameda Claudionor Pimentel Correa de Lara, no
poste nº 36/5.933 - Jardim das Paineiras.
1.514/18 - Solicita troca de lâmpada na Rua João Villar Péres, poste nº 05/1.005 - Jardim
São Silvestre.
1.515/18 - Solicita a instalação de bancos de madeira no Parque Ecológico Municipal
Tânia Mara Netto Silva.
CÍCERO DE AQUINO
1.516/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Marginal - Parque das Flores.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.517/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, pintura de
sinalização de solo e de guias e sarjetas, bem como poda de árvores nas principais ruas de
acesso ao Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
1.518/18 - Solicita pintura e revitalização, bem como melhorias na iluminação pública de
todas as quadras poliesportivas localizadas em áreas públicas do Município.
RAQUEL BORGES SPADA
1.519/18 - Solicita a troca da iluminação pública na Rua Marginal, defronte ao nº 1.697 Residencial Parque das Flores -, conforme abaixo-assinado de moradores.
1.520/18 - Solicita a troca da iluminação pública na Rua Marginal, defronte ao nº 1.797 Residencial Parque das Flores -, conforme abaixo-assinado de moradores.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.521/18 - Solicita a implantação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua
Brasil, defronte ao nº 243.
1.522/18 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo,
em todos os redutores de velocidade da Rua Domingos Ângelo - Jardim Eldorado.
1.523/18 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo,
em todos os redutores de velocidade da Rua Joaquim de Azevedo - Jornalista - Vila Moraes.
1.524/18 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo,
em todos os redutores de velocidade da Rua Silva Jardim.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.525/18 - Solicita a implantação de lombada ou lombofaixa na Rua Pedro Padovan,
próximo ao nº 72.
1.526/18 - Solicita a implantação de lombada ou lombofaixa na Rua José de Bastiani "Expedicionário".
1.527/18 - Solicita a implantação de lombada ou lombofaixa na Rua Aurora Gonçalves
Custódio.
1.528/18 - Solicita a implantação de lombada ou lombofaixa na Rua Anna Raymunda
Natale.

MOÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
95/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sérgio Ferreira.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
96/18 - De pesar pelo falecimento de Odília Silvestrini Ariozo.
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PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
EDVALDO LÚCIO ABEL / SALIM MATTAR / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
8/18 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar informações de
suposta agressão física de ocupante de cargo comissionado da Prefeitura contra munícipe do
sexo feminino em próprio público.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM / EDVALDO LÚCIO ABEL / SALIM MATTAR
9/18 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar informações de
possíveis irregularidades a respeito da documentação, licitação e reforma de barracão no
bairro Jardim Itamaraty, pertencente à Fundação Cultural e Comunitária Missões de Vida de
Ourinhos (FUMIVIDA) e ao “ex-presidente da entidade”, ex-vereador e atual Secretário de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
EDVALDO LÚCIO ABEL / SALIM MATTAR / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
10/18 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar informações
de possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de Saúde a respeito de
gastos de mais de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), referentes a evento realizado em
hotel na cidade de Marília.
11/18 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar informações
das possíveis irregularidades a respeito do incidente ocorrido com veículo oficial de marca
Toyota Corola, de propriedade da Prefeitura de Ourinhos, usado pelo Secretário Municipal de
Segurança Pública, durante uma semana de compromissos em evento na cidade de Guarujá e
em reuniões no Final de Semana e Feriado na Assembleia Legislativa de São Paulo.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM / SALIM MATTAR / EDVALDO LÚCIO ABEL
12/18 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar informações
de irregularidades nos pagamentos e de suposto superfaturamento do evento de motocross,
denominado "ARENA CROSS 2017 de Ourinhos".
Secretaria da Câmara Municipal, em 29 de maio de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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