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40ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 19 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 40ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 19 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 69/2018, do
VEREADOR CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA: Dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação de informações sobre obras públicas
paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data
prevista para término.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
15/2018, da MESA DIRETORA: Institui o “Programa de Incentivo à
Capacitação e Especialização Profissional dos Servidores Efetivos do
Poder Legislativo Municipal” e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 13 de novembro de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 40ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.551/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se reativar as máquinas, guardadas
na Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA), de trituração de galhadas.
2.552/18 - Requer informações sobre o cumprimento das normas técnicas relacionadas aos
hidrantes existentes na cidade.
2.553/18 - Requer informações sobre os valores cobrados pelos permissionários com o
recolhimento de veículos, bem como a possibilidade de se reduzir esses valores.
2.554/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.582/2018, que solicita a erradicação
de árvore comprometida, com risco de queda sobre residência e fiação, na Rua Reverendo
Manoel Alves de Brito, defronte ao nº 450.
RAQUEL BORGES SPADA
2.555/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, sobre a possibilidade
de se reparar os aparelhos de ar-condicionado do Teatro Municipal Miguel Cury, pois não estão
funcionando.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.556/18 - Requer informações sobre os resíduos do Cemitério Municipal.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.557/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se destinar parte do dinheiro público
arrecadado com multas de trânsito, no Município, para realizar campanhas educativas e
orientativas para o trânsito, em parceria com a LAMBO e as associações de moradores de bairros,
informando sobre o uso correto das faixas de pedestres, ciclovias e ciclofaixas, abrangendo desde
as crianças até os munícipes da terceira idade.
ABEL DINIZ FIEL
2.558/18 - Requer informações sobre o cronograma de instalação da iluminação pública na
praça localizada na Rua Francisco Gonçalves de Almeida - Vila Operária.
EDVALDO LÚCIO ABEL
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2.559/18 - Requer informações a respeito de quando a Prefeitura Municipal resolverá os
problemas estruturais do Teatro Municipal Miguel Cury.
2.560/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.749/2018, que requer cópia do
documento firmado entre médicos e os responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde, Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos, a respeito dos procedimentos de internações de pacientes do município
de Ourinhos e região.
2.561/18 - Requer informações a respeito do cronograma de quando a Prefeitura Municipal
resolverá o problema da falta de médicos especialistas na rede básica de saúde no município de
Ourinhos.
2.562/18 - Requer informações a respeito do cronograma de quando a Prefeitura Municipal
resolverá o problema da fila de espera de pacientes aos exames de imagem no município de
Ourinhos.
2.563/18 - Requer informações do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" a respeito da
fila de espera existente para cirurgias eletivas e demais exames, especificando as datas de suas
respectivas solicitações.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.564/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar uma Central de
Atendimento ao Cidadão, com a proposta de facilitar o acesso da comunidade aos serviços
prestados pelo Poder Público Municipal, proporcionando mais agilidade à população que necessita
de tais serviços, oferecendo, ainda, serviços de captação de reclamações e sugestões dos
munícipes.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.565/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.011/2018, que requer o envio da
cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Associação Santa Casa de Misericórdia,
recém-assinado, sobre cirurgias eletivas.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.566/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar a função de agente de
trânsito, de forma a contribuir com a Polícia Militar na fiscalização do trânsito no Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.567/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.094/2018, que requer
informações sobre quando será encaminhada a esta Edilidade a cópia da prestação de contas da
52ª FAPI – Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos.
2.568/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.190/2018, que requer
informações sobre o cronograma da construção de posto de saúde no Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
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2.569/18 - Requer informações a respeito do mau funcionamento do ar condicionado do
Teatro Municipal Miguel Cury.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.570/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.651/2017, que requer
informações a respeito do cronograma e ações para assegurar a acessibilidade das pessoas com
deficiência, promovendo a adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte
especial, o acesso a órteses e próteses e a capacitação de familiares para a reabilitação baseada
na comunidade, de acordo com o Decreto Federal nº 5.296/04, conforme plano de governo
apresentado.
APARECIDO LUIZ
2.571/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando tornar
mão dupla a Rua Euclides da Cunha, no trecho que compreende o Mercado Municipal e a Rua
Cardoso Ribeiro.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.572/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se ampliar a área abrangida
pela zona azul em nosso Município de forma a melhorar a rotatividade de vagas de
estacionamento no centro da cidade.
APARECIDO LUIZ
2.573/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando implantar
passagem em nível entre as Ruas Rio de Janeiro e Paraná.
2.574/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando ampliar o
viaduto da Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.575/18 - Requer nova dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada
pelo Ato nº 02/2018.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.576/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.506/2018, que solicita melhorias na
iluminação pública no entorno do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves.
APARECIDO LUIZ
2.577/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir rotatória no final da
Avenida Domingos Camerlingo Caló, para interligar o acesso à entrada do Jardim Itamaraty.
2.578/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 592/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação pública em canteiro defronte ao
Condomínio Moradas Ourinhos, no Jardim Itamaraty.
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2.579/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil em todas
as associações de moradores de bairros do Município.
CÍCERO DE AQUINO
2.580/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar o Projeto Cine Cidade –
Cinema a Céu Aberto - no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi.
2.581/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando colocar
iluminação de Natal nas árvores e eucaliptos do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.582/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar patrolamento e
encascalhamento no trecho OUR-130, que liga a Rodovia Raposo Tavares ao Conjunto de
Chácaras Salto do Turvo.
2.583/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 641/2018, que solicita a troca da
iluminação pública por lâmpadas de LED nas marginais da entrada da cidade, na Rodovia Raposo
Tavares.
2.584/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 713/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico no estacionamento da EMEF "Profa. Nilse de Freitas".
2.585/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 864/2018, que solicita troca da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das vielas do Jardim Josefina, entre
as Ruas Vicente Leporace e Adail Faria da Cunha.
2.586/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 910/2018, que solicita a troca da
iluminação por lâmpadas de LED na Praça Miguel Mofarrej.
2.587/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 426/2018, que solicita a instalação de
lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Paschoal Henrique, defronte ao Instituto Dr.
Hermelino Agnes de Leão - Jardim Santa Fé.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.588/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a contratação de
tripulantes e a compra de macas articuladas, visando melhorar o atendimento à população
ourinhense e, principalmente, para dar cumprimento às normas legais.
2.589/18 - Requer informações sobre a possibilidade de providências no sentido de se
majorar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) para o patamar de 40% (quarenta
por cento) pago aos servidores motoristas de ambulâncias da Municipalidade.
ABEL DINIZ FIEL
2.590/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.938/2018, que solicita manutenção do
semáforo para pedestres, bem como pintura de sinalização de solo, no cruzamento da Avenida
Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Duque de Caxias.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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2.591/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.728/2018, que solicita construção de
balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas Prof. Francisco Dias Negrão e Maria Galdina
Rabello - Jardim Josefina.
2.592/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 214/2018, que solicita recapeamento
asfáltico na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no cruzamento das Ruas Eurico Amaral Santos e
Ovídio Gregório de Jesus.
2.593/18 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos SAE, sobre a possibilidade de se realizar coleta de lixo (uma vez por semana) no Conjunto de
Chácaras Salto do Turvo.
2.594/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar lixeiras no Conjunto de
Chácaras Salto do Turvo.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.595/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.613/2018, que solicita a implantação
de redutor de velocidade (lombofaixa ou lombada) na Rua Antônio Saladini, próximo ao portão de
entrada e saída dos alunos do Colégio COC Jean Piaget.
RAQUEL BORGES SPADA / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.596/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.883/2018, que solicita a implantação
de lombofaixa ou redutor de velocidade, bem como, se possível, um radar, na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves, em frente ao nº 121 (Colégio COC).

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
2.159/18 - Solicita a realização de patrolamento na Avenida Anel Viário, que dá acesso ao
Jardim Guaporé, em frente ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues".
2.160/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno na Rua Narciso Migliari, ao lado no n° 426 Vila Nova Sá.
2.161/18 - Solicita a retirada das raízes de três árvores na Rua Adolfo Galileu, na calçada da
ETEC Jacinto Ferreira de Sá - Jardim Paulista.
ABEL DINIZ FIEL
2.162/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Antônio Caetano Chaves, defronte ao nº
60 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
CÍCERO DE AQUINO
2.163/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua José Justino de Carvalho, no trecho entre
os nºs 2.163 e 2.412.
2.164/18 - Solicita retirada de entulho na Rua Adão Queirós, entre os nºs 361 e 397 - Jardim
Eldorado.
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2.165/18 - Solicita patrolamento na Avenida Joana Bacon Amadeu, nas proximidades da
empresa Mercedez-Benz.
2.166/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Augustin Sangalli Breve, defronte ao nº
201.
2.167/18 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, defronte ao nº 2.270.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.168/18 - Solicita roçada e limpeza na Praça Prefeito Benício do Espírito Santo - Vila
Margarida.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.169/18 - Solicita poda de árvores na EMEI "Abelardo Pinto".
2.170/18 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no perímetro
da Vila Califórnia.
APARECIDO LUIZ
2.171/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Lázaro José Pereira, defronte ao n° 153 –
Jardim Santa Felicidade.
CÍCERO DE AQUINO
2.172/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo demarcando área restrita
para ambulâncias na Rua Silva Jardim, defronte ao nº 621.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.173/18 - Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Júlio Mori,
próximo à passagem de pedestres da linha férrea, no cruzamento com a Rua Orlando Tolotto.

MOÇÕES:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
266/18 - De congratulações e aplausos ao Sr. Luis Carlos Romão Arruda, pelo trabalho de
excepcional relevância como Presidente da AMO-SIM - Associação Mirim de Ourinhos - Serviço
de Integração de Meninas.
CÍCERO DE AQUINO
267/18 - De congratulações à Mecânica Bom Jesus, pelo seu aniversário.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
268/18 - De congratulações e aplausos à Orquestra Sinfônica Nacional Brasileira de
Ourinhos, pelo talento e excelência musical dos jovens músicos.
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TODOS VEREADORES
269/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. César Augusto Abel.

PROJETO DE LEI :
RAQUEL BORGES SPADA
71/18 - Cria o Projeto Voluntário "Enxoval Solidário", incentivando a doação de enxovais para
recém-nascidos e bebês de até 2 (dois) anos de idade, no Município, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
37/18 - Dispõe sobre a alteração da redação dos incisos I, II, III e § 2º do art. 151, da Lei
Complementar nº. 990, de 03 de julho de 2018 e dá outras providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
ABEL DINIZ FIEL
15/18 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a elaborar estudos visando
solucionar os problemas decorrentes do descarte de entulhos no âmbito municipal.
Secretaria da Câmara Municipal, em 13 de novembro de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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