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43ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 10 DE DEZEMBRO 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 43ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 10 de
dezembro de 2018, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências,
com leitura e deliberação do Relatório Final da CPI da Saúde Pública
(Ato nº 05/2017).
2. Continuidade da leitura das Indicações e das Moções; e deliberação dos
Requerimentos da 42ª Sessão Ordinária; Discussão e votação dos
Requerimentos nºs. 2.565, 2.567, 2.572, 2.573, 2.574, 2.577, 2.578, 2.579
e 2.588/2018, remanescentes da 40ª Sessão Ordinária; e o Requerimento
nº 2.636/2018, remanescente da 41ª Sessão Ordinária.
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 COMPLEMENTAR Nº
29/2018, do PREFEITO MUNICIPAL: Dá nova redação ao art. 49 da Lei
Complementar nº. 936, de 05 de julho de 2016, que institui a Lei Orgânica
da Procuradoria-Geral do Município-PGM e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 05 de dezembro de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 43ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.709/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.340/2018, que solicita a construção
de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Marginal e Fiori Giglioti - Residencial Parque
das Flores.
RAQUEL BORGES SPADA
2.710/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso público para
cargos de serviços gerais, pois há uma grande falta de funcionários, inclusive para a manutenção
da limpeza do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves.
2.711/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de energia solar no
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
2.712/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se trocar o piso do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
CÍCERO DE AQUINO
2.713/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 393/2018, que solicita o plantio de
grama ao lado do Campo de Futebol da Sandiza, lateral da Rua Olívio Minucci, a fim de conter
erosão no local.
2.714/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 834/2018, que solicita operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Miguel Vieira da Silva - Jardim Matilde.
APARECIDO LUIZ
2.715/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de um crematório no Cemitério Municipal.
CÍCERO DE AQUINO
2.716/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 498/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Miguel Vieira da Silva, Vicente do
Amaral, Dorival Gama, João Albano, Campos Novos Paulista, Justina Bortolato Cassiolato e
Governador Armando Sales - Jardim Matilde.
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2.717/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.253/2018, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Alamedas: José
Leopoldino, Bernardo Gonçalves, Orlando Silvestrini, Haroldo Maranho, Conceição de Souza
Viana, Francisco Neto, Francisco Ruiz, Vereador Manoel Morales Fernandes, Pavel Gregoro Wich
Nadolenko e Assad Abujamra, e Rua Francisco de Assis Gini - Jardim das Paineiras.
2.718/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 836/2018, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em todas as ruas do Jardim das Paineiras,
principalmente nas Ruas Vereador Felismino Vieira, Marieta de Oliveira Vianna e Silva, Enfermeiro
Geraldo Pimentel, Irineu Pereira da Silva e Angelina Victória Pecine Varago, na Avenida Vitalina
Marcusso, entre o nº 19 até a rotatória sentido FATEC, e na Alameda Professor José Serni.
2.719/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 832/2018, que solicita reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Sebastião Simião de Souza - Jardim das Paineiras.
2.720/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 196/2018, que solicita recapeamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Sebastião Simião de Souza Jardim das Paineiras.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.721/18 - Requer informações sobre o cronograma de combate aos insetos peçonhentos,
principalmente mosquito da dengue e escorpião na Vila Brasil, Vila Kennedy, Jardim Josefina,
Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant, Jardim
Europa, Jardim Eldorado, Jardim América, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini,
Conjunto Habitacional Caiuá, Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau e Residencial Recanto dos Pássaros.
CÍCERO DE AQUINO
2.722/18 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -,
sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade e/ou lombofaixa nas curvas da SP270, sentido capital/interior.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.723/18 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nºs. 1.297 e 2.342/2018, que
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.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.724/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.881/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo na confluência da Rua Francisco Sales
Eulálio com a Rodovia Raposo Tavares SP-270.
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2.725/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.816/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade na Rua Ezequias
Nogueira de Souza, próximo ao cruzamento com a Rua Rafael Cassetari - Jardim América.
2.726/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.473/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no bebedouro do Sistema de Recreio
Henrique Fittipaldi - Jardim América.
2.727/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.507/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no trevo de acesso à Rodovia Raposo
Tavares, próximo ao Tênis Clube.
CÍCERO DE AQUINO
2.728/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.898/2018, que solicita a instalação de
blocos de concreto na viela da Rua Vitório Christoni, próximo ao nº 1.465, com a intenção de coibir
o trânsito de motoqueiros à noite pelo local.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.729/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.735/2018, que solicita a construção
de boca de lobo no cruzamento das Ruas Maria Cunha de Souza e José Maia de Oliveira Vicentino - Parque Minas Gerais.
2.730/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.746/2018, que solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Marina Cardana Campeão.
2.731/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.757/2018, que solicita operação
"tapa-buracos" na Rua Francisco Jacob Davanso - Vila Boa Esperança.
2.732/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.761/2018, que solicita operação
"tapa-buracos" na Rua José Vendramini - Vila Boa Esperança.
2.733/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.817/2018, que solicita operação
“tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio Nicomedes Peixe - Parque Minas Gerais.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.734/18 - Requer informações sobre o órgão responsável pela retirada da lombada que
estava localizada na Rodovia Raposo Tavares, no trevo de acesso à Vila Brasil, e a motivação da
providência, por se tratar de uma área com grande fluxo de carros e pedestres com eminente risco
de acidente.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.735/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.004/2018, que solicita pavimentação
asfáltica no último quarteirão da Rua Duque de Caxias - Vila Brasil.
2.736/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.920/2018, que solicita a implantação
de lombofaixa na Rua Alberto Mori, próximo ao Posto Machado.
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2.737/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.779/2018, que solicita roçada e
limpeza dos terrenos próximos à Associação Defensora dos Animais de Ourinhos - ADAO, no
sentido de diminuir a proliferação de cobras, ratos e escorpiões na região.
2.738/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.234/2018, que solicita reforço da
pintura de sinalização de trânsito de solo em todas as rotatórias no Município.
2.739/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 909/2018, que solicita a instalação de
lombada ou lombofaixa na Rua Elvira Ribeiro de Moraes, próximo ao nº 280.
2.740/18 - Requer informações da Prefeitura Municipal e da SAE - Superintendência de Água
e Esgoto, a respeito dos descontos e da falta de pagamento de horas, no holerite de funcionários,
referentes à dispensa de dias facultativos, feriados e os dias de jogos da Copa do Mundo de 2018.
2.741/18 - Requer cópia do processo nº 25.479, de 4 de julho de 2018, que originou o
Decreto nº 7.067, de 30 de novembro de 2018.
APARECIDO LUIZ
2.742/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.138/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção na academia da saúde do Jardim
Itamaraty.
2.743/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.137/2018, requer informações
sobre a possibilidade de se realizar manutenção na academia da saúde do Parque Pacheco
Chaves.
2.744/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos a fim de se
construir canteiro central na Avenida Domingos Camerlingo Caló, no trecho compreendido entre a
EE "Profa. Justina de Oliveira Gonçalves" e o Supermercado Maitan.
CÍCERO DE AQUINO
2.745/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 79/2018, que solicita operação “tapaburacos”, recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Don José Marello, em trecho do nº
1.050 até o nº 1.177.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.746/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar o Comando da 1ª
Companhia de Policiamento de Ourinhos, do 31º BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior -,
referente à fiscalização do uso indevido de estacionamentos preferenciais.
2.747/18 - Requer providências da Prefeitura Municipal, junto à Empresa Google, visando à
atualização cadastral e de imagens das ruas da cidade de Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.748/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar, revitalizar e reurbanizar
(pintura, jardinagem, troca de bancos, etc) a Praça Ítalo Ferrari - Vila Odilon.
EDVALDO LÚCIO ABEL
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2.749/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 908/2018, que solicita a instalação de
lombada ou lombofaixa na Rua Antônio Soares da Silva, próximo ao nº 1.093.
2.750/18 - Requer informações a respeito da suspensão de repasse do recurso financeiro
destinado ao incentivo de custeio mensal de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), conforme
Portaria nº 3.659, de 14 de novembro de 2018 - Diário Oficial da União.
2.751/18 - Requer informações a respeito de possível autuação da Polícia Ambiental para a
Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, devido à retirada de terra e outros, em local com
documentação irregular.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.752/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.904/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar um semáforo para pedestres na Rua São Paulo,
no cruzamento com a Rua Paraná, em razão do grande número de pedestres que vêm do
Terminal Rodoviário Urbano de Passageiros de Ourinhos "Lúcio Manoel de Carvalho".
RAQUEL BORGES SPADA
2.753/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir rampa de acessibilidade
defronte à UBS "Vila Odilon".
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.754/18 - Encaminha minuta de projeto de lei complementar, que autoriza isenção de
Imposto Predial e Territorial Urbano e taxas adjetas a contribuintes detentores da guarda e adoção
de crianças e adolescentes na categoria de menores abandonados.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / EDVALDO LÚCIO ABEL
2.755/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.366/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção em academia de saúde da Praça
Prefeito Benício do Espírito Santo, defronte à Igreja São Pio X - Vila Margarida.

INDICAÇÕES:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.265/18 - Solicita repintura da sinalização de solo (PARE) nas ruas da Vila Margarida.
CÍCERO DE AQUINO
2.266/18 - Solicita poda de árvore na Rua Orlando Albano, defronte ao nº 65.
2.267/18 - Solicita roçada e limpeza na viela da Rua Vitório Christoni, próximo ao nº 1.465,
pois o local está com mato alto e servindo para a proliferação de animais peçonhentos.
APARECIDO LUIZ

Pag. 5

2.268/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Chavantes - Jardim
Matilde.
2.269/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão Rua Maria Cavezalli Mella Jardim Matilde.
CÍCERO DE AQUINO
2.270/18 - Solicita roçada e limpeza geral interna e externa do campo de futebol localizado
entre as Ruas Salim Abuhamad e Reverendo Manoel Alves de Brito, próximo ao nº 1.256.
2.271/18 - Solicita providências quanto ao terreno da Rua Vicinal Quatro - Vila Soares, pois o
local está com mato alto e entulhos, servindo para a proliferação de ratos, escorpiões e outros
animais peçonhentos.
2.272/18 - Solicita providências quanto ao terreno da Rua Orlando Albano, ao lado do nº 65.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.273/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Mário de Oliveira Branco, defronte ao nº
131 - Vila Vilar.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.274/18 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico Sustentável, avaliação de corte de árvore localizada na Rua Marceneiro José Herrera,
defronte ao nº 436 - Jardim Brilhante.
CÍCERO DE AQUINO
2.275/18 - Solicita operação "tapa-buracos", com urgência, na Rua Marieta de Oliveira Vianna
e Silva, ao lado do nº 320 - Jardim Santa Fé II.
2.276/18 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Rufino Benitez - Jardim Cristal.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.277/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Luiz
Francisco de Castro - Jardim Brilhante.
2.278/18 - Solicita limpeza ou notificação do proprietário de terreno situado na Rua José da
Silva, 827 - Vila São Luiz.
2.279/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Maria José Milani - Residencial Recanto dos Pássaros.
2.280/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na
esquina das Ruas Antônio Victorino da Cruz e Adalberto Dias Bogado - Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.281/18 - Solicita a erradicação de árvore na Rua Júlio Mori, próximo ao nº 1.316.
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2.282/18 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo) - Jardim
Guaporé.
2.283/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua Joaquim
de Azevedo - Jornalista.
RAQUEL BORGES SPADA
2.284/18 - Solicita a manutenção do ar-condicionado da sala de enfermagem na UBS "Vila
Odilon".
2.285/18 - Solicita reparos no vidro da farmácia na UBS "Vila Odilon".
2.286/18 - Solicita instalação de mesa na sala de enfermagem na UBS "Vila Odilon".
2.287/18 - Solicita aplicação de chapisco no muro da UBS "Vila Odilon".
CÍCERO DE AQUINO
2.288/18 - Solicita poda de árvore na Rua Gonçalves Ledo, defronte ao nº 396 - Parque
Minas Gerais.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.289/18 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Duque de Caxias, defronte ao nº 928.
2.290/18 - Solicita melhorias na iluminação pública ao redor do Seminário Josefino Nossa
Senhora de Guadalupe.
APARECIDO LUIZ
2.291/18 - Solicita notificação de proprietário para que realize roçada e limpeza em terreno da
Rua Santa Mônica, ao lado do nº 148 - Jardim Oriental.
CÍCERO DE AQUINO
2.292/18 - Solicita providências quanto à instalação de iluminação pública em toda a
extensão do Loteamento Lago Azul, visto que no local já existem postes.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.293/18 - Solicita, com urgência, a instalação de dispositivo (balanção de concreto ou boca
de lobo), visando melhorias no escoamento das águas pluviais no cruzamento das Ruas Jamil
Chequer e 09 - Loteamento Águas do Eloy.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.294/18 - Solicita erradicação de árvore na Rua Pedro Amadeu, imediações do nº 1.112, no
Jardim Guaporé, devido à infestação de cupim que traz prejuízo às residências adjacentes.

MOÇÕES:
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
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296/18 - De congratulações ao Colégio Santo Antônio, pela esplêndida cantata de natal
apresentada no dia 30 de novembro.
297/18 - De congratulações ao Colégio Pólis, pelo empenho e dedicação ao realizar o
primeiro festival de churrasco no dia 2 de dezembro, em parceria com o Carvão Ipê e
churrasqueiros profissionais.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
298/18 - De congratulações à Arruda Petshop, pela reinauguração da loja situada na Avenida
Dr. Altino Arantes.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
299/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Fernanda Melegari.
TODOS VEREADORES
300/18 - De pesar pelo falecimento do Psicólogo Sr. Ricardo José Nepomuceno de Freitas
Hernandes.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
301/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Lurdinha Lorenzeti.
302/18 - De repúdio ao funcionário do Carrefour, pela crueldade cometida contra animal.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
303/18 - De congratulações à Microtec Papelaria e Informática, por completar 20 anos
dedicados ao nosso Município.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS / ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
304/18 - De congratulações ao Pão de Açúcar, pela reinauguração da loja de Ourinhos.
ABEL DINIZ FIEL
305/18 - De congratulações à Igreja Evangélica da Benção, na pessoa do Pastor Aparecido
Mello, pelo 14º aniversário completado em nossa cidade, comemorado em 8 de dezembro.
306/18 - De congratulações ao Pastor Paulo Molina, da Igreja do Evangelho Quadrangular,
pelo excelente trabalho realizado em nosso Município.
CÍCERO DE AQUINO
307/18 - De congratulações e aplausos ao organizadores da Caminhada Passos que Salvam,
em prol do Hospital de Amor, realizada em 25 de novembro, visando à conscientização sobre a
importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
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76/18 - 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 6.406, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2018 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos, art. 5º da Lei nº. 6.409, de 20 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o Orçamento
Geral do município de Ourinhos e dá outras providências.
77/18 - 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 6.406, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2018 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.
78/18 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 79.388,50
(Setenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) e dá outras
providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
MESA DIRETORA
16/18 - Dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder Legislativo ao Poder
Executivo e autoriza a baixa patrimonial.
Secretaria da Câmara Municipal, em 05 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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