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38ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 05 DE NOVEMBRO 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 38ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 05 de
novembro 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 LEI Nº 66/2018, do
VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA: Dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Luiz Alvaraz).
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 68/2018, do
VEREADOR CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA: Dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Frei Antônio Desideri).

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 38ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.406/18 - Requer informações a respeito dos estudos já realizados sobre a possibilidade de
se interligar as Ruas Vitório Christoni e 12 de Outubro.
2.407/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.029/2017, que requer
informações sobre os critérios exigidos para que as entidades utilizem os ônibus da Prefeitura
Municipal em eventos realizados em outras cidades.
2.408/18 - Requer informações a respeito dos lugares onde serão executados o Projeto Cine
Cidade, nos meses de novembro e dezembro do corrente ano.
2.409/18 - Requer informações a respeito dos lugares que estão sendo executados o Projeto
Jogando Capoeira, comunicando os dias e horários que as aulas estão sendo ministradas.
2.410/18 - Requer informações a respeito do Projeto Multiplicadores Mirins, que está sendo
executado em nosso Município.
2.411/18 - Requer informações a respeito do 13º Dança Ourinhos, que será realizado em
nosso Município entre os dias 11 e 18 de novembro de 2018.
2.412/18 - Requer informações a respeito do Projeto Mais Exames, que está sendo
executado em nosso Município, bem como sobre o número de exames laboratoriais realizados
diariamente.
2.413/18 - Requer informações a respeito dos lugares onde serão executados o Projeto Boa
Praça, nos meses de novembro e dezembro do corrente ano em nosso Município.
2.414/18 - Requer informações a respeito dos dias e locais que estão sendo ministrados o
curso de construção civil, oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade.
2.415/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.870/2018, que requer
informações detalhadas sobre a criação da moeda social no Município.
2.416/18 - Requer informações a respeito do Projeto "Cidade Viva", bem como os locais que
serão executados nos meses de novembro e dezembro do corrente ano em nosso Município.
2.417/18 - Requer informações a respeito do Projeto Arborizando Ourinhos, bem como os
locais que serão executados nos meses de novembro e dezembro do corrente ano em nosso
Município.
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2.418/18 - Requer informações a respeito do Programa Asfalto 100%, bem como os locais
que serão executados nos meses de novembro e dezembro do corrente ano em nosso Município.
2.419/18 - Requer informações a respeito dos estudos já realizados, visando à implantação
de um redutor de velocidade no cruzamento defronte à EMEI "Vinicius de Moraes".
2.420/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.573/2018, que requer
informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim Vista
Alegre.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.421/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar Atividade Delegada na
Associação de Moradores de Bairros do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.422/18 - Requer informações a respeito de quando foi destinado a emenda individual
2017/2018, deste vereador, de 25% do valor, no total de R$ 13.194,25, para a entidade Lar Santa
Teresa Jornet, conforme Art. 270-A e respectivo parágrafo único da Lei Orgânica do Município.
2.423/18 - Requer informações a respeito de quando foi destinado a emenda individual
2017/2018, deste vereador, de 25% do valor, no total de R$ 13.194,25, para a entidade
Associação de Assistência ao Deficiente Físico – AADF – Ourinhos, conforme Art. 270-A e
respectivo parágrafo único da Lei Orgânica do Município.
2.424/18 - Requer informações a respeito de quando foi destinado a emenda individual
2017/2018, deste vereador, de 25% do valor, no total de R$ 13.194,25, para a entidade Sociedade
São Vicente de Paulo – Vicentinos, conforme Art. 270-A e respectivo parágrafo único da Lei
Orgânica do Município.
2.425/18 - Requer informações a respeito de quando foi destinado a emenda individual
2016/2017, deste vereador, de 50% do valor, no total de R$ 54.230,62, para a entidade
Associação dos Diabéticos de Ourinhos – ADO, conforme Art. 270-A e respectivo parágrafo único
da Lei Orgânica do Município.
2.426/18 - Requer informações a respeito de quando foi destinado a emenda individual
2016/2017, deste vereador, de 50% do valor, no total de R$ 54.230,62, para a entidade
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, conforme Art. 270-A e respectivo
parágrafo único da Lei Orgânica do Município.
2.427/18 - Requer informações a respeito de todos os veículos terceirizados contratados pela
Prefeitura Municipal e autarquias municipais.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.428/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 215/2018, que solicita a realização de
manutenção e troca da rede elétrica da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
2.429/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 216/2018, que solicita a realização de
manutenção e troca do telhado da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
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2.430/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 260/2018, que solicita reparos e pintura
na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
2.431/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.719/2018, que solicita reforma do
alambrado da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
2.432/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.625/2018, que solicita instalação de
lixeira defronte ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
APARECIDO LUIZ
2.433/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.022/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção em passeio público ao redor da
EMEF "Prof. Jorge Herkrath" - Parque Pacheco Chaves.
2.434/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar mesas com bancos de
concreto em área verde situada ao lado da EMEF "Prof. Jorge Herkrath" - Parque Pacheco
Chaves.
2.435/18 - Requer informações sobre a possibilidade da Associação Centro Esportivo de
Ourinhos destinar recursos às associações que realizam aulas de zumba e futebol, para ajudar
com os gastos de água, luz e manutenção do espaço.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.436/18 - Requer informações sobre o cronograma de execução do projeto para a instalação
dos quatro Ecopontos no Município.
2.437/18 - Requer informações sobre as ações de combate à proliferação de escorpiões no
Cemitério Municipal.
2.438/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se remover o canteiro central da
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, no pontilhão sobre a linha férrea.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.439/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.236/2018, que requer
informações a respeito do cronograma para revitalização dos trevos de acesso do Jardim
Itamaraty.
2.440/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha de
cadastramento para doação de medula óssea em 2018 e 2019, no Município.
2.441/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.736/2017, que requer
informações a respeito de cronograma e ações para dotar a cidade de infraestrutura adequada às
demandas e ao crescimento da população, para suportar visões e planejamentos de longo prazo,
conforme plano de governo apresentado.
2.442/18 - Requer informações sobre quando se resolverá o problema das lâmpadas da
iluminação pública que permanecem acesas durante o período diurno no Município.
2.443/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar mais ventiladores ou arcondicionado no CAPS II.
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2.444/18 - Requer informações sobre o cronograma de construção de poços e caixas-d'água
no Município, principalmente nas regiões com constante falta de água.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.445/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento 45
graus na Travessa Vereador Abrahão Abujamra.
2.446/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar academia da saúde no
novo conjunto habitacional, próximo ao Jardim Itamaraty.
2.447/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground no novo
conjunto habitacional, próximo ao Jardim Itamaraty.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.448/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Dr. Franklin
Correia da Silva, com a realização de serviços de roçada e limpeza periódica, manutenção das
calçadas, das mesas e dos bancos.
2.449/18 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.880/2018 e à
Indicação nº 918/2018, referentes à solicitação de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão do Jardim Vista Alegre.
ABEL DINIZ FIEL
2.450/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.746/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar bancos com floreiras no novo "Calçadão" da
Avenida Dr. Altino Arantes, esquina com a Rua Cardoso Ribeiro, próximo à Caixa Econômica
Federal.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.451/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a passarela para
deficientes, situada entre a Vila Christoni e a Vila Margarida, pois é utilizada por alunos da APAE.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.452/18 - Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se realizar, com
urgência, limpeza e nebulização nas lagoas de decantação do Município, visando o combate aos
pernilongos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
2.453/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 569/2018, que solicita pavimentação
com cascalho ou pedra na Estrada Municipal OUR-210, especificamente no trecho entre o acesso
com a BR-153 até o cruzamento com a Estrada Municipal OUR-130.
CÍCERO DE AQUINO
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2.454/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.516/2018, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Marginal Parque das Flores.
2.455/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, bem como
manutenção do alambrado, pintura e roçada em torno da quadra localizada na Rua Waldemar
Cecconi – Conjunto Habitacional Caiuá.
2.456/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção, bem como
passagem com máquina, colocação de fresa e limpeza nas caixas de contenção da estrada
paralela ao Motel Colonial.
RAQUEL BORGES SPADA
2.457/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.585/2018, que solicita a erradicação
de árvore comprometida por cupins na Rua Profa. Maria José Ferreira, defronte ao nº 591 - Jardim
Santa Fé.
2.458/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar empresa terceirizada
para realizar manutenção do Cemitério Municipal.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.459/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 135/2018, que solicita a implantação de
redutor de velocidade na Avenida Miguel Cury - Nova Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.460/18 - Requer informações sobre a renovação do convênio entre a Prefeitura Municipal e
a Associação Santa Casa de Misericórdia, em relação aos exames de colonoscopia.
2.461/18 - Requer informações sobre a renovação do convênio entre a Prefeitura Municipal e
a Associação Santa Casa de Misericórdia, em relação aos exames de endoscopia.

INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.027/18 - Solicita a troca de vidros quebrados das janelas do NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral
Santos".
2.028/18 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral
Santos".
2.029/18 - Solicita vedação das caixas de cimento que ficam no pátio do NEI "Profa. Hilda
Kortz Amaral Santos".
2.030/18 - Solicita a instalação de campainha no portão de entrada do NEI "Profa. Hilda Kortz
Amaral Santos".
2.031/18 - Solicita a construção de balanção de concreto na confluência das Ruas José das
Neves Júnior e Ribeirão do Sul - Jardim Matilde.
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ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.032/18 - Solicita a instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, defronte ao nº 1.217.
APARECIDO LUIZ
2.033/18 - Solicita roçada e limpeza na EMEF "Prof. Jorge Herkrath".
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.034/18 - Solicita roçada e limpeza na Praça Soldado Sandro Luiz Ferreira - Jardim Vista
Alegre.
CÍCERO DE AQUINO
2.035/18 - Solicita roçada e limpeza no Campo de Futebol da Sandiza.
2.036/18 - Solicita, com urgência, recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” na Rua Chavantes, entre os n°s 504 e 605 - Jardim Matilde.
2.037/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Chavantes, defronte ao n° 504.
RAQUEL BORGES SPADA
2.038/18 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Construtor Avando dos Santos, próximo
ao nº 38 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
2.039/18 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da área verde localizada na Rua
Alventina do Rosário Souza - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
2.040/18 - Solicita poda de árvores em toda a extensão da Rua Pedro Médici - Jardim
Eldorado.
2.041/18 - Solicita poda de árvore na Rua Pedro José, defronte ao nº 145 - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
2.042/18 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão do Cemitério Municipal.
2.043/18 - Solicita reparos no muro do Cemitério Municipal.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.044/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Ângelo Barone, defronte
ao nº 44 - Vila Soares.
2.045/18 - Solicita a construção de calçada e mureta na Rua Ângelo Barone, próximo ao nº
44 - Vila Soares.

MOÇÕES:
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
256/18 - De congratulações à Loja Vip Store, pela inauguração em nosso Município.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
257/18 - De congratulações ao Tiro de Guerra 02-026, pelos aniversário de 80 anos em
nosso Município.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
258/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Domingues.
EDVALDO LÚCIO ABEL
259/18 - De congratulações e aplausos ao empresário, publicitário e ex-prefeito Sr. João
Doria, pela conquista da eleição para Governador do Estado de São Paulo.
260/18 - De congratulações e aplausos ao Capitão Jair Messias Bolsonaro, pela conquista da
eleição para a Presidência da República Federativa do Brasil.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
34/18 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, por doação com encargos, os bens
imóveis que especifica, e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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