36ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 22 DE OUTUBRO 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 36ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 22 de outubro 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: EMENDA Nº 5/2018, dos VEREADORES CAIO
CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / APARECIDO LUIZ:
EMENDA N°. 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei n°. 28/2018, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a estrutura político-organizacional,
funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
COMDEF e dá outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 28/2018, do PREFEITO
MUNICIPAL: Dispõe sobre a estrutura político-organizacional, funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMDEF e dá outras
providências.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2018, do
PREFEITO MUNICIPAL: Altera dispositivo da Lei Complementar nº. 475, de 22 de
junho de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 976, de 20 de dezembro de 2017
e Lei Complementar nº. 994, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre nova
reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal
de Ourinhos e dá outras providências.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de outubro de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 36ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.309/18 - Requer o envio de uma lista atual com o nome e a numeração de todos os
quarteirões recapeados e/ou reperfilados, de janeiro de 2017 até a presente data.
2.310/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto pela Prefeitura Municipal com a
empresa terceirizada Ourigrama, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
2.311/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto na compra de emulsão asfáltica
pela Prefeitura Municipal, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
2.312/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.956/2018, que requer
informações a respeito da possibilidade de se instalar semáforo ou realizar melhorias no trânsito
entre a Rua Paraná e a Avenida Gastão Vidigal.
2.313/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.911/2018, que requer
informações sobre os valores gastos com imprensa, discriminando quanto foi repassado para cada
órgão de imprensa contratado, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
2.314/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.322/2018, que requer
informações da Prefeitura Municipal a respeito do Processo do Tribunal de Contas nº
18767.989.17-1 e nº 20995.989.17-5, a respeito da Aquisição de Usina Móvel Asfalto e Concreto
com Vibro Acabadora Acoplada.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.315/18 - Requer informações a respeito das ações realizadas, no presente ano, quanto às
casas que sofrem com problemas de alagamento em nosso Município, desde o ano de 2016.
2.316/18 - Requer informações a respeito dos banheiros públicos, desprovidos de
acessibilidade, em nosso Município.
2.317/18 - Requer informações a respeito dos investimentos realizados em nosso Município,
provenientes de multas de trânsito, referentes ao primeiro semestre do corrente ano.
2.318/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar o Programa Natal de Luz
em nosso Município.
2.319/18 - Requer informações a respeito da falta de identificação visível dos veículos
terceirizados que prestam serviços à Prefeitura Municipal.
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2.320/18 - Requer informações a respeito dos estudos realizados visando à construção de
passeio público no entorno das áreas verdes existentes.
2.321/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias nos núcleos de
escolinhas de futebol do Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.322/18 - Encaminha abaixo-assinado de munícipes que solicitam a implantação de
estacionamento em 45 graus na Rua do Expedicionário e na Avenida Presidente Dr. Getúlio
Vargas, próximo ao Fórum.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
2.323/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.614/2018, que solicita a implantação
de banco e cobertura no ponto de ônibus da Rua do Expedicionário, defronte à Câmara Municipal.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.324/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.827/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas de sinalização de trânsito na Rua Alberto Mori, defronte
à EMEF “Evani Maioral Ribeiro Carneiro” - Parque Minas Gerais.
2.325/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.495/2018, que solicita urbanização,
paisagismo e instalação de lâmpadas de LED em todas as vielas do Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari.
2.326/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.487/2018, que solicita a construção
de uma quadra coberta na EMEI "Nhandeara".
2.327/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.544/2018, que solicita a construção
de guias e sarjetas na Avenida Matilde Abucham Abujamra, próximo ao Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá.
2.328/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.537/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua 12 de Outubro.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.329/18 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, sobre
quando se resolverá o problema da falta de água na região dos bairros: Jardim Itamaraty, Jardim
Quebec, Vila Emília, Centro, Jardim Santa Fé, Jardim dos Bandeirantes, Parque Minas Gerais,
Vila Boa Esperança, Vila Perino, Vila Vilar, Jardim Oriental, Jardim São Judas Tadeu, Vila Soares,
Jardim Matilde, Jardim América e outros do Município.
2.330/18 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias na infraestrutura e na
iluminação pública do Distrito Industrial Oriente Mori.
2.331/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.965/2018, que requer
informações sobre os pagamentos realizados, no total de R$ 1.374.962,04, para a Cooperativa
Brasileira de Trabalho dos Profissionais das Artes e, também, o envio de cópia de toda a
documentação do Processo Administrativo nº 239/2018.
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2.332/18 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias na infraestrutura da Praça
Dr. Franklin Correia da Silva.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.333/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se providenciar o cumprimento dos
padrões e critérios estabelecidos para ondulações transversais (lombadas físicas) existentes no
Município.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.334/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção no prédio do
Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari", devido à infiltração existente.
2.335/18 - Requer informações sobre a falta de insulina no Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.336/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 833/2018, que requer informações
sobre providências a respeito das inundações oriundas de águas pluviais no cruzamento da
Avenida Dr. Altino Arantes com a Avenida Gastão Vidigal, que invadem a garagem do subsolo do
Condomínio Edifício Miguel Cury.
2.337/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 832/2018, que requer informações
sobre providências a respeito das inundações oriundas de águas pluviais na Rua José Justino de
Carvalho, atrás do Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
2.338/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 796/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar sede da Polícia Federal no município de Ourinhos.

RAQUEL BORGES SPADA
2.339/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre o Fundo de
Solidariedade, Tiro de Guerra e empresários a fim de realizar a campanha Natal Solidário.
2.340/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma da UBS "Vila
Odilon".
2.341/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um centro de atendimento ao
idoso na UBS "Vila Odilon".
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.342/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar nova campanha de
castração, no exercício de 2018, devido a fila de espera com grande número de animais
abandonados e de outros casos em que proprietários não têm condições de pagar.
ÉDER JÚLIO MOTA
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2.343/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar um programa de
implantação de brinquedos adaptados, desenvolvidos para pessoas com deficiência, em todas as
praças do Município.
2.344/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar centro do idoso, com
programas de hiperdia, geriatria e odontologia, direcionados a todos os idosos do Município.
CÍCERO DE AQUINO
2.345/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar quadra esportiva
coberta no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini ou no Jardim Anchieta, para o
Grupo de Capoeira Oxóssi Fonte Nova ministrar aulas de capoeira gratuitas.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.346/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°. 217/2018 e, em razão da
resposta, sugere a implantação de Estação de Coleta Seletiva para descarte de lâmpadas
incandescentes e fluorescentes queimadas, relativamente ao pleito de informações quanto às
condições rigorosas, adequadas e específicas de exigência da ABNT e ao risco potencial ao Meio
Ambiente e à Saúde Pública.
CÍCERO DE AQUINO
2.347/18 - Encaminha programa para a criação do Projeto “Circuitão Funcional ao Ar Livre”
em todas as praças do Município.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.348/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 45/2018, que solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Vila Nova Sá.
2.349/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 77/2018, que solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
2.350/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.270/2018, que reitera a Indicação
nº 43/2018, que solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão das ruas do
Jardim Flórida.
2.351/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.531/2018, que reitera 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.
2.352/18 - 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.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.353/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a
possibilidade de se construir campo de areia ao lado do campo de futebol da Vila São Luiz.
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2.354/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a
possibilidade de se realizar pintura da quadra poliesportiva da Associação de Moradores de
Bairros da Vila São Luiz.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.355/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 213/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando revitalizar o Lago Maria Aparecida Pedrotti
Gomes, próximo ao Residencial Royal Park.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM / ABEL DINIZ FIEL / ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA / ALEXANDRE
FLORENCIO DIAS / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / ÉDER
JÚLIO MOTA / CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / SALIM
MATTAR / CÍCERO DE AQUINO / CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / EDVALDO LÚCIO ABEL /
RAQUEL BORGES SPADA / APARECIDO LUIZ
2.356/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 31/2018.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / EDVALDO LÚCIO ABEL /
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA / FLÁVIO LUIS AMBROZIM / CÍCERO DE AQUINO / MÁRIO
SÉRGIO PAZIANOTO / CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA /
ABEL DINIZ FIEL / SALIM MATTAR / RAQUEL BORGES SPADA / ÉDER JÚLIO MOTA /
APARECIDO LUIZ / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.357/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 32/2018.

INDICAÇÕES:
APARECIDO LUIZ
1.983/18 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua Maria Pacheco e Chaves, defronte ao nº
131 - Parque Pacheco Chaves.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.984/18 - Solicita nebulização nos bairros: Jardim Josefina, Jardim Colúmbia, Jardim
Anchieta, Vila Brasil, CDHU e bairros adjacentes.
CÍCERO DE AQUINO
1.985/18 - Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" na Rua Maria de Paula Leite
Moraes, defronte ao nº 126 e entre os nºs. 212 e 312 - Jardim Anchieta.
1.986/18 - Solicita poda de árvore na Alameda Lucilda Minucci, ao lado do nº. 119 Residencial Parque Gabriela.
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1.987/18 - Solicita poda de árvore na Rua Jamil Chequer, ao lado do nº 301 - Loteamento
Águas do Eloy.
1.988/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Eurico Amaral Santos, defronte ao nº 734 Jardim América.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.989/18 - Solicita nebulização nos bairros: Jardim Guaporé, Vila São Luiz e bairros
adjacentes.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.990/18 - Solicita o corte e recolhimento de árvore caída na Rua Armando de Oliveira,
defronte ao nº 161 - Jardim Independência.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.991/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Henrique
Terçariol, defronte ao nº 357.
APARECIDO LUIZ
1.992/18 - Solicita roçada e limpeza na EMEF "Prof. José Alves Martins".
1.993/18 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua Maria Pacheco e Chaves, próximo ao nº
41 - Parque Pacheco Chaves.
1.994/18 - Solicita roçada e limpeza na sede da Associação de Moradores de Bairros do
Parque Pacheco Chaves.
CÍCERO DE AQUINO
1.995/18 - Solicita providências quanto ao combate de pernilongos no Jardim Quebec, Jardim
Santa Felicidade e no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.996/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim Colorado.

ÉDER JÚLIO MOTA
1.997/18 - Solicita manutenção no alambrado de toda a área da Associação de Moradores de
Bairros da Vila São Luiz.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.998/18 - Solicita a instalação de placas para sinalizar a presença de ciclistas nas avenidas
em que há ciclovias e nas entradas e saídas do Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.999/18 - Solicita limpeza, lavagem e pintura do Espaço Comercial "Alberto Matachana"
(Calçadão).
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CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.000/18 - Solicita melhorias na sinalização de trânsito e instalação de placas indicativas
"Devagar Escola" nas proximidades da EMEI "Nhandeara".
2.001/18 - Solicita melhorias na sinalização de trânsito e instalação de placas indicativas
"Devagar Escola" nas proximidades da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC).

MOÇÕES:
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
243/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Honório Natale.
APARECIDO LUIZ
244/18 - De congratulações e aplausos ao Sr. Ricardo Madalena, pela reeleição com 77.554
votos para Deputado Estadual por São Paulo, com expressiva votação em Ourinhos, perfazendo
8.541 votos e classificado como mais votado nesta cidade, consolidando-se como referência e
liderança política regional e no Estado.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
245/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maura Cardoso Obata.
CÍCERO DE AQUINO
246/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Anésia Brito Bueno.
247/18 - De congratulações ao Bar do Carroça, pelo aniversário de 27 anos, completados no
dia 21 de outubro.
248/18 - De congratulações ao Professor de Capoeira John Havel de Souza Rocha, pela
solenidade de batismo dos seus alunos, realizada no Jardim Itamaraty dia 14 de outubro.

PROJETO DE LEI :
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
69/18 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre obras públicas
paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para término.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
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31/18 - Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos,
Administração Direta, Indireta e Autárquica, Procuradoria Geral do Município, Programa Mais
Médicos, Gratificação de Atividade Especial - GAE e Auxílio Alimentação e dá outras providências.
32/18 - Dispõe sobre reajuste no quadro do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
33/18 - Acrescenta dispositivos na 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.
Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de outubro de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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