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44ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 17 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 44ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 17 de dezembro
de 2018, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Continuidade da leitura das Indicações e das Moções; e deliberação dos
Requerimentos da 42ª Sessão Ordinária; Leitura e deliberação dos
Requerimentos, Indicações e Moções da 43ª Sessão Ordinária; Discussão e
votação das matérias destacadas: 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 RESOLUÇÃO Nº 16/2018, da
MESA DIRETORA: Dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do
Poder Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial.

3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.
ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O
BIÊNIO 2019/2020

Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de dezembro de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
_____ / _____

Rua d

Expedici

'ri ( 1 550 – Te + 14 3302!4364 – Fax+ 14 3302!4363 – CEP 19901!630 – /uri h s – SP

/uvid ria da C4 ara 5u icipa 0800 770 4364 – www ca ara uri h s sp g v br – secretaria@ca ara uri h s sp g v br

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 44ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.760/18 - Requer informações sobre as ações realizadas pela Prefeitura, especialmente nos
últimos 30 dias, para combater animais peçonhentos no Município.
2.761/18 - Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a
possibilidade de se implantar bancos e coberturas em todos os pontos de ônibus do Município.
APARECIDO LUIZ
2.762/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 40/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED no Jardim Itamaraty.
2.763/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 39/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED no Jardim Flórida.
2.764/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 38/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED no Jardim Nossa Senhora Aparecida.
2.765/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 37/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED no Parque Pacheco Chaves.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.766/18 - Requer informações a respeito do número de funcionários concursados em
serviços gerais leves e pesados na Prefeitura Municipal, bem como onde estão lotados cada um
destes funcionários.
2.767/18 - Requer informações a respeito do conselho existente no Centro POP e a
remuneração de cada conselheiro.
2.768/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se destinar parte do dinheiro
arrecadado com multas de trânsito para a instalação de um semáforo na Rodovia Raposo
Tavares, no trevo de acesso à Vila Brasil.
2.769/18 - Requer informações a respeito dos valores gastos com as festividades de final de
ano, bem como quais os eventos realizados, em comemoração ao centenário da cidade de
Ourinhos.
2.770/18 - Requer informações a respeito das ruas recapeadas que foram liberadas para o
trânsito de veículos sem as devidas pinturas de sinalização de solo.
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2.771/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 322/2018, que solicita a instalação de
três postes de iluminação no interior do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
2.772/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se destinar parte dos valores
arrecadados com multas de trânsito para a realização de campanhas orientativas aos motoristas e
pedestres, visando mais segurança no trânsito do Município.
ABEL DINIZ FIEL
2.773/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar linha de transporte público
com ônibus adaptado para cadeirantes no Residencial Recanto dos Pássaros III.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.774/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar maior divulgação nas
redes sociais dos telefones úteis da Prefeitura Municipal, a fim de facilitar aos munícipes que
solicitam trocas de lâmpadas, operações "tapa-buracos", retiradas de galhadas, podas de árvores
e limpezas de boca de lobo no Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.775/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.378/2018, que requer
informações sobre a falta de água na região central do Município, principalmente no período
noturno, atrapalhando o funcionamento de lanchonetes, restaurantes, choperias e outros.
2.776/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.330/2018, que requer
informações sobre o cronograma de melhorias na infraestrutura e na iluminação pública do Distrito
Industrial Oriente Mori.
2.777/18 - Requer informações a respeito de infestação de cupins no Teatro Municipal Miguel
Cury.
2.778/18 - Requer informações a respeito dos valores gastos com mão de obra e decoração
natalina na área central do Município.
CÍCERO DE AQUINO
2.779/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 307/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Antônio Zaki Abucham, nos
cruzamentos com as Ruas Eurico Amaral Santos, Ezequias Nogueira de Souza e com a Avenida
Jacinto Ferreira de Sá.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.780/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.329/2018, que 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.
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2.781/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.309/2018, que 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.
2.782/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.305/2018, que requer o envio de
cópias das notas fiscais dos valores gastos com a compra de uniformes e tênis para os alunos das
escolas municipais.
2.783/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.304/2018, que requer o envio de
cópias de todos os relatórios mensais da Comissão de Avaliação da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho",
de janeiro de 2018 até a presente data.
2.784/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.297/2018, que requer o envio de
cópia do contrato e das notas fiscais referentes aos valores pagos à empresa C. Brasil Serviços de
Limpeza Conservação e Transportes Eireli, de janeiro de 2017 até a presente data.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.785/18 - Requer informações sobre o cronograma de combate aos insetos peçonhentos,
principalmente mosquito da dengue e escorpião, na Vila São Luiz, Jardim Guaporé, Jardim
Industrial, Jardim Santos Dumont, Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, Parque
Valeriano Marcante e bairros adjacentes.
CÍCERO DE AQUINO
2.786/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.884/2017, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Edwin Haslinger
(Leopoldo).
2.787/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 769/2017, que solicita recapeamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Miguel Sutil - Jardim dos
Bandeirantes.
2.788/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 346/2018, que solicita a construção de
balanção de concreto na Rua Milton de Abreu, defronte ao nº 700, no cruzamento com a Rua
Renee Machado Branco Ferraro - Residencial Oswaldo Brisola.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.789/18 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -,
sobre a possibilidade de se reduzir a velocidade permitida pelo radar do trevo da Vila Brasil de 60
km/h para 40 km/h.
2.790/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.899/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em trecho da Rua Raphael Noschesi e a Estrada Vicinal Fernando
Antônio Paschoal (Estrada da CESP).
RAQUEL BORGES SPADA
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2.791/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar decoração alusiva aos
100 anos de Ourinhos e de natal no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves, devido ao grande número de passageiros, inclusive advindos de outros
municípios, que passam todos os dias pelo local.
CÍCERO DE AQUINO
2.792/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.057/2018, que solicita plantio de
grama em vários pontos do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi.
2.793/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um novo REFIS, com
características diferenciadas para ONGs e instituições sem fins lucrativos.
RAQUEL BORGES SPADA
2.794/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir a Casa Rosa no
Município, que deverá oferecer serviços públicos relacionados à saúde da mulher, com
atendimentos ginecológico, nutricional, fonoaudiológico, cardiológico, dermatológico, bem como
atendimento humanizado à mulher em situação de violência doméstica, atendimento assistencial
através de sua inclusão no mercado de trabalho, fornecimento de orientações para prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis, planejamento familiar, entre outros, complementando,
assim, os serviços municipais de saúde.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.795/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se solucionar, com urgência, os
problemas no escoamento das águas pluviais na Rua Moacir Cassiolato - Vila Boa Esperança.
RAQUEL BORGES SPADA
2.796/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar ventilador em frente à
sala 6 do Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão), para os pacientes que ficam
aguardando consulta.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.797/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 42/2018.
2.798/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 43/2018.

RAQUEL BORGES SPADA / CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / MÁRIO SÉRGIO
PAZIANOTO / ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / JOSÉ
CARLOS VIEIRA DOS SANTOS / APARECIDO LUIZ / ABEL DINIZ FIEL
2.799/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 70/2018.
ABEL DINIZ FIEL / CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI /
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / ALEXANDRE
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ARAUJO DAUAGE / APARECIDO LUIZ / JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS / RAQUEL
BORGES SPADA
2.800/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 44/2018.

INDICAÇÕES:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.295/18 - Solicita melhorias na iluminação pública no entorno das escolas onde são
ministradas aulas no período noturno.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.296/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado na Rua Manoel Joaquim Benatto Jardim Ouro Verde.
APARECIDO LUIZ
2.297/18 - Solicita roçada e limpeza nas casas que ainda não foram ocupadas por seus
moradores no Residencial Recanto dos Pássaros III.
CÍCERO DE AQUINO
2.298/18 - Solicita roçada e limpeza em área verde na Rua Jornalista Miguel Farah, defronte
ao nº 663.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.299/18 - Solicita limpeza de boca de lobo e manutenção da tampa na Avenida Ivone
Cardoso Pereira Cavenago, defronte ao nº 37.
2.300/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Mário de Oliveira Branco.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.301/18 - Solicita providências quanto ao terreno localizado ao fundo da Rua Pedro Galdino
de Oliveira nº 360 - Jardim Vale do Sol.
2.302/18 - Solicita limpeza de terreno na Rua Diógenes Christoni, próximo ao nº 44.
2.303/18 - Solicita roçada e limpeza geral em terreno localizado ao fundo da Rua Sargento
Lázaro Rodrigues de Araújo.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.304/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Augusto Meneses da Costa, próximo ao
nº 143, entre o Parque Minas Gerais e o Jardim Independência.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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2.305/18 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas "Devagar Escola" nas
ruas próximas à EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
2.306/18 - Solicita limpeza de caixa de esgoto na Rua Padre Rui Cândido da Silva, próximo
ao nº 2.083.
2.307/18 - Solicita a colocação de fresa asfáltica na Rua Padre Rui Cândido da Silva, no
perímetro de terra da referida via pública.
CÍCERO DE AQUINO
2.308/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Manoel dos Reis, nas proximidades do nº 307 Vila Adalgisa.
2.309/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Francelina Grossi
Archangelo.
2.310/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Afonso de Martos Filho - Jardim Itamaraty.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
2.311/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Henrique Pontara, defronte ao nº 340 - Jardim Santa Fé.
CÍCERO DE AQUINO
2.312/18 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Vicinal Água do
Cateto, que liga a BR-153 à Rodovia Raposo Tavares.
2.313/18 - Solicita providências quanto ao terreno da Rua Evaristo Zanutto - "Gaúcho" nº 44 Vila Musa.
2.314/18 - Solicita replantio de grama na área dos gols do Campo de Futebol da Sandiza.
2.315/18 - Solicita limpeza de terreno na Rua Sebastião Domingos Arantes, ao lado do nº 47 Parque Minas Gerais.
2.316/18 - Solicita troca da base do semáforo situado no cruzamento da Rua Dr. Antônio
Prado com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao n° 521.

MOÇÕES:
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
308/18 - De congratulações às atletas ourinhenses Denise Pedroso de Aquino e Patrícia
Cerino, reconhecidas regional e nacionalmente na modalidade "Capoeira".
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
309/18 - De congratulações ao Deputado Federal Osmar Gasparini Terra, por sua conquista
à reeleição, bem como pela sua nomeação pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, como Ministro da
Cidadania e Ação Social.
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RAQUEL BORGES SPADA
310/18 - De congratulações à Pastora Damaris Alves, pela sua nomeação como Ministra da
Mulher, Família e Direitos Humanos, do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.
TODOS VEREADORES
311/18 - De repúdio ao DER/7 - Departamento de Estradas de Rodagem - Assis -, pelo
desserviço praticado com a retirada das lombadas, o que certamente dará causa a acidentes,
devido ao aumento de velocidade diante de um radar de 60 Km/h, na SP-270, Rodovia Raposo
Tavares, KM 376, perímetro urbano de Ourinhos.
SALIM MATTAR / CÍCERO DE AQUINO
312/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos Hernandes.
ABEL DINIZ FIEL
313/18 - De congratulações ao Paraíso das Noivas, pelos 42 anos de excelentes serviços
prestados em nosso Município.
314/18 - De congratulações ao Auto Posto CCM, pelos relevantes serviços prestados há 13
anos no fornecimento de combustível em nosso Município.
315/18 - De congratulações à Casa dos Pássaros, na pessoa de seu proprietário Valdir Vida
Leal, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município.
CÍCERO DE AQUINO
316/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valdomiro Francisco da Silva, servidor público
aposentado da Prefeitura Municipal.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
317/18 - De congratulações à Associação de Assistência ao Deficiente Físico - AADF, pelos
40 anos de fundação em Ourinhos, assegurando, com excelência, a promoção do bem-estar, a
proteção e a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.
318/18 - De congratulações ao CEBRAC - Centro Brasileiro de Cursos, pela promoção da
Feira Nacional do Empreendedorismo (FNE), maior evento de empreendedorismo de Ourinhos e
região, realizado no dia 1º de dezembro na Praça Melo Peixoto.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
319/18 - De congratulações ao Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi, pela abertura de
uma nova agência.
320/18 - De congratulações à empresa Siferal Telas, pelos relevantes serviços prestados ao
Município durante 35 anos.

PROJETOS DE LEI :
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EDVALDO LÚCIO ABEL
79/18 - Dispõe sobre a publicação da programação da execução de serviços públicos do
município de Ourinhos e dá outras providências.
80/18 - Institui a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Doação de Órgãos”, e
dá outras providências.
81/18 - Dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na
Rede Municipal de Saúde e dá outras providências.
82/18 - Institui a “Semana Municipal de Conscientização do Autismo” e dá outras
providências.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
41/18 - Institui a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no POUPATEMPO
OURINHOS e dá outras providências.
42/18 - Dispõe sobre o pagamento de Gratificação Natalina aos servidores públicos
municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta, Indireta e Autárquica e dá
outras providências.
MESA DIRETORA
43/18 - Concede Gratificação Natalina aos servidores da Câmara e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL
44/18 - Autoriza o Poder Executivo a conceder bônus por mérito aos servidores da Educação
lotados e em exercício nas escolas ou órgãos/unidades administrativas da Secretaria Municipal da
Educação e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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