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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 13ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.162/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a rotatória na
confluência das Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Maria Pulcinelli Pelegrino, Felismino
Fernandes dos Santos e Vicente Ernesto de Lucca - Jardim Anchieta.
RAQUEL BORGES SPADA
1.163/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para restabelecer
o Projeto Social "Vaca Mecânica" no Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.164/19 - Requer dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelo
Ato nº 02/2018.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.165/19 - Requer informações sobre a Empresa José Adilson Borges Serviços - ME.
1.166/19 - Requer informações sobre as providências adotadas quanto à fiscalização, em
relação ao cumprimento do artigo 18, em seus parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 2.544, de 1º de
novembro de 1984, que institui o Código de Edificações do Município de Ourinhos, alterada pela
Lei Complementar nº 727/2011, em obra localizada na Avenida Dr. Altino Arantes, em frente ao
ponto de ônibus, nas proximidades da Caixa Econômica Federal.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.167/19 - Requer informações a respeito do cronograma de obras para realização de
recapeamento asfáltico para os bairros que ainda não foram beneficiados.
1.168/19 - Requer informações, junto à empresa de transportes AVOA/CCO, a respeito da
possibilidade de se construir novos terminais de integração de passageiros no nosso Município.
1.169/19 - Requer informações, junto à empresa de transportes AVOA/CCO, a respeito da
possibilidade de se realizar paradas com segurança na Rua do Expedicionário, entre a Rua São
Paulo e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
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1.170/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se revitalizar calçadas, com a
remoção de obstáculos, implantação de rampas e correção de meio-fio em toda área central do
Município e posteriormente nos bairros da cidade.
1.171/19 - Requer informações, junto à empresa de transportes AVOA/CCO, a respeito da
possibilidade de se implantar sistema para smartphones (aplicativo) que permita a interação de
cidadãos com as informações do Sistema de Transporte Público.
1.172/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa voltado aos
Cuidados à Pessoa com Deficiência, visando o desenvolvimento de potencialidades dessas
pessoas, em articulação com a família e com as áreas da Educação, da Secretaria Municipal de
Assistência Social e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
1.173/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar programa de reforço escolar,
incluindo a oferta de conteúdos pedagógicos online de português e matemática para a Rede
Municipal de Ensino.
1.174/19 - Requer informações a respeito dos atendimentos ambulatorial e psicossocial de
pessoas com deficiências realizadas no Município, informando o local dos atendimentos e o
número de pacientes atendidos no ano de 2018.
1.175/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar projeto de inclusão na
Prefeitura Municipal de Ourinhos, destinando 20% das vagas de estágio a pessoas com
deficiência.
1.176/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se ampliar a rede de serviços
para a população em situação de rua, com atendimento de equipe multidisciplinar, de forma a
diminuir o número de andarilhos nas ruas.
1.177/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar programa voltado para
os munícipes informando os serviços oferecidos pelo governo municipal e de interesse social, com
espaço para sugestões de políticas públicas.
1.178/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar programa junto a
jovens em situação de risco pessoal e social, oferecendo atividades esportivas, desportivas
culturais, socioeducativas, de prevenção às drogas e DST/AIDS.
1.179/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar campanha de
conscientização ambiental nas escolas municipais, referentes à reciclagem, resíduos sólidos e
plantio de mudas.
1.180/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar uma Biblioteca Digital
com acervos de livros, artigos e fontes de pesquisa em ambiente virtual acessível à população.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.181/19 - Requer do Conselho Municipal de Saúde cópia de todos os apontamentos
realizados, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.182/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se convidar o Sr. Sergio Gama,
para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal a respeito de matérias em jornais e postagens
na rede social sobre a qualidade da água no Município.
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1.183/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 534/2018, que requer informações
a respeito de ações para atender a Lei Municipal nº 6.095/2014, que dispõe sobre a divulgação de
listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na Rede
Pública de Saúde e dá outras providências.
1.184/19 - Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde a respeito de cirurgias
eletivas de Vesícula realizadas em Ourinhos, de janeiro de 2017 até a presente data.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.185/19 - Requer providências em relação à limpeza na Rodovia Raposo Tavares do
mercado Santa Clara até o Clube Atlético Ourinhense.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.186/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção
a Rua José Felipe do Amaral, com início na Rua Santos Dumont, no sentido do Ourinhos Plaza
Shopping, até a Rua Cardoso Ribeiro.
1.187/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tornar proibido parar e estacionar
no lado direito da Rua Maurício Biondo Netto, no trecho entre as Ruas João Alexandre e Luiz
Nogueira, seguindo esse sentido, realizando a devida pintura de sinalização de solo (faixa
amarela) e instalando placas regulamentadoras.
1.188/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção
a Rua Stellio Machado Loureiro, no sentido do Clube Atlético Ourinhense até a Rua Venceslau
Braz.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.189/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o valor pago, por hora
de trabalho, na Operação Delegada, visando incentivar os policiais militares em executá-la.
1.190/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se interligar as Ruas Valentim Gentil
e Antônio Carlos Mori, a fim de dar fluidez ao trânsito de veículos que se destinam ao centro da
cidade, devido ao novo Ourinhos Plaza Shopping.
1.191/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adotar providências, junto ao 31º
BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior -, no sentido de se intensificar a fiscalização de
motocicletas de grande porte, devido ao excesso de velocidade e ruídos nas rodovias do
perímetro urbano de Ourinhos.
APARECIDO LUIZ
1.192/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se garantir o suporte financeiro pelo
Plano de Ações e Metas (PAM), em ISTs - Infecções Sexualmente Transmisssíveis - e AIDS, para
o atendimento das necessidades do programa, bem como das unidades que prestam o serviço.
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1.193/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se viabilizar a construção de um
prédio para os setores de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária,
Saúde do Trabalhador e Vigilância Ambiental), garantindo a acessibilidade de toda a população
aos serviços.
1.194/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar lei municipal dispondo sobre
a obrigatoriedade das empresas em solicitar a caderneta de vacinação no momento da admissão,
bem como para que o setor de segurança do trabalho ou responsável pela contratação
acompanhe, junto à unidade de saúde mais próxima, a situação vacinal do trabalhador.
RAQUEL BORGES SPADA
1.195/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir sede própria para a
Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", totalmente adaptada e com instalações
que permitam a ampliação dos serviços destinados à saúde e bem-estar da mulher ourinhense.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.196/19 - Requer informações sobre programação e/ou estudos visando construir sanitários
adaptados no Velório Municipal.
1.197/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo na rotatória da
confluência das Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Maria Pulcinelli Pelegrino e Felismino
Fernandes dos Santos, próxima à EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.198/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir implementos agrícolas
(roçadeira de 1,70 m, plantadeiras de 7 linhas, grade aradora de 14 discos e niveladora de 32
discos) para atender os pequenos agricultores (agricultura familiar) de nosso Município.
ABEL DINIZ FIEL
1.199/19 - Encaminha projeto "Memória nas Ruas" para implantação em nosso Município,
que consiste em popularizar a memória e a história de alguns locais da cidade, instalando placas
de informação histórica em edifícios e ambientes que são considerados "locais memória".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.200/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar torneio de futebol de um
dia para todos os núcleos das escolinhas de futebol.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.201/19 - Requer informações sobre quais providências são adotadas nas creches do
município para as crianças que têm intolerância a determinados alimentos.
1.202/19 - Requer informações sobre as análises realizadas pela SAE na água servida à
população.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
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1.203/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 134/2019, que solicita pintura de
sinalização de solo de faixa de pedestres na confluência das Ruas Abuassali Abujamra e 3 de
Maio, defronte à EMEI “Profa. Judith Leonis Villas Boas” - Vila Margarida.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.204/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto da FAPI) uma Escola Mirim de Trânsito a fim de realizar
atividades de educação para o trânsito com os alunos da Rede Municipal de Ensino.
1.205/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se notificar os proprietários e
posteriormente recolher os veículos e carcaças de veículos abandonados em vias públicas do
Município, com o intuito de se evitar a proliferação de animais peçonhentos e insetos causadores
de doenças, como a dengue.
RAQUEL BORGES SPADA
1.206/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
transformar a EMEI "Manuel Bandeira" em núcleo de educação infantil (NEI).
1.207/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
transformar a EMEI "Viriato Corrêa" em núcleo de educação infantil (NEI).

INDICAÇÕES:
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
664/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, esquina com a
Rua Victório Caus Netto - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
665/19 - Solicita manutenção e a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na
Rua Japão, em frente ao nº 56 e proximidades - Parque Valeriano Marcante.
666/19 - Solicita manutenção e a substituição de três lâmpadas da iluminação pública por
lâmpadas de LED na Rua Dr. Antônio Prado, próximo ao nº 1.056 - Vila Recreio.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
667/19 - Solicita melhorias, pintura de sinalização de solo e recapeamento asfáltico na
Rotatória São Judas Tadeu que dá acesso ao Jardim Santos Dumont.
CÍCERO DE AQUINO
668/19 - Solicita poda de árvores em toda a extensão da Rua São Pedro do Turvo.
669/19 - Solicita poda de árvores em toda a extensão das Ruas João Rolli e José das Neves
Júnior.
670/19 - Solicita limpeza e retirada de entulho na calçada da Rua Adelávio Zimmermann,
defronte ao nº 342.
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671/19 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho, defronte
ao nº 272.
672/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno da Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho nº
292.
673/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado entre as Ruas Dr. José Ermírio de
Moraes e Abrahão Abujamra, atrás do nº 454 - Jardim Primavera.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
674/19 - Solicita pintura ampliando a faixa amarela de sinalização de solo (proibido
estacionar) na Rua Gaspar Ricardo, defronte ao Velório Municipal.
675/19 - Solicita limpeza externa no Cemitério Municipal.
676/19 - Solicita limpeza interna e externa no Velório Municipal.
RAQUEL BORGES SPADA
677/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento na Avenida Anel Viário, no trecho entre o
AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" e o Jardim Guaporé.
CÍCERO DE AQUINO
678/19 - Solicita a troca de bancos na Praça Prefeito Benício do Espírito Santo, defronte à
Igreja São Pio X - Vila Margarida.
679/19 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Francisco Romero e
Benedita Fernandes Cury - Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
680/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Avenida Hassib Mofarrej.
681/19 - Solicita melhorias na iluminação pública no entorno do Cemitério Municipal.
EDVALDO LÚCIO ABEL
682/19 - Solicita a retirada de galhadas em toda a extensão da Rua Fernando Sanches.
683/19 - Solicita a retirada de galhadas em toda a extensão da Rua João Albano - Jardim
Matilde.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
684/19 - Solicita a instalação de placas informativas de saída do Município para as principais
cidades da região e capital.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
685/19 - Solicita pintura de lombada existente na Rua 3 de Maio, defronte à EMEI “Profa.
Judith Leonis Villas Boas” - Vila Margarida.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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686/19 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na viela entre a Rua Nilson Artusi e a Estação
de Tratamento de Água e Esgoto da SAE, no Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU), considerando
a falta de segurança que os moradores correm por causa da escuridão.
687/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua 3 de Maio, próximo ao nº
469 ou 489, nas proximidades da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
688/19 - Solicita reparos e melhorias na calçada entre as Ruas Maria Pulcinelli Pelegrino e
José Olímpio de Almeida - Jardim Europa, ao lado do Tênis Clube.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
100/19 - De congratulações e aplausos aos Policiais Militares Cabo Renato Taroco e Cabo
Robson Thiago de Souza, do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior - Marília, por terem salvo a
vida de um bebê de apenas três semanas, vítima de engasgamento, devolvendo-o em segurança
aos pais.
ABEL DINIZ FIEL
101/19 - De congratulações ao Centro de Treinamento Arena, Equipe Xandão Top Team e
seus atletas: João Pedro Borges de Lima, Edilson Borges de Lima, Leonardo Zanutto, Elaine
Francisca Zanutto e Alexssandro Hernandes Ferreira, pela participação no Evento Fatality
Combat, realizado na cidade de Ipaussu no dia 20 de abril de 2019, onde Edilson Borges
conquistou o 1º lugar na categoria 68 quilos e o “Léo”, Leonardo Zanutto ficou com o 2º lugar na
categoria 80 quilos.
APARECIDO LUIZ
102/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Elcio Florêncio da Silva.
RAQUEL BORGES SPADA / ABEL DINIZ FIEL
103/19 - De pesar pelo falecimento do Pastor Edvaldo Moreira Carolino.
SALIM MATTAR
104/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Rosalina Berraqueiro Bengozi.
RAQUEL BORGES SPADA
105/19 - De congratulações à Sra. Cristiane Grava Gomes, funcionária da Prefeitura
Municipal há 19 anos, pelo excelente trabalho realizado na área da Robótica há 10 anos.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
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106/19 - De congratulações ao Soldado PM Elder Gleison Alves, PM do mês de março, por
evidenciar postura profissional elevada e atuação eficaz em diversas intervenções que resultaram
em excelentes resultados operacionais.
CÍCERO DE AQUINO
107/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antonio Carlos Lazanha.
108/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Milton Terto da Silva.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
109/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria das Neves Garcia.
110/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Luiz Machado.
111/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Ramiro Sorelli.
112/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Manoel dos Santos.
113/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valdeci Natalício dos Santos.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
39/19 - Fica excluído o representante do Poder Legislativo do art. 3º, inciso I da Lei nº. 6.415,
de 16 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal dos Diretos da
Mulher - COMDIM e dá outras providências.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
40/19 - Cria a "Semana Municipal de Conscientização dos Direitos e Deveres do Pedestre" e
dá outras providências.
RAQUEL BORGES SPADA
41/19 - Cria a “Semana Municipal de Inclusão e Acesso às Tecnologias da Informação”,
estimulando a doação de equipamentos de informática a instituições educacionais e entidades
sociais e assistenciais localizadas no Município de Ourinhos e dá outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
18/19 - Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a outorgar a concessão onerosa de uso de
espaço público para exploração comercial ou não de posto de abastecimento de aeronaves,
lubrificantes e demais produtos da cadeia de combustíveis, hangares para fins privado e
comercial, hotelaria específica para acolhimento, escola de aviação, lanchonetes, restaurantes e
outras atividades afins no Aeroporto Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
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VETOS:
PREFEITO MUNICIPAL
1/19 - Veto Total ao Projeto de Lei nº 79/2018, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel,
que dispõe sobre a publicação da programação da execução de serviços públicos do município de
Ourinhos e dá outras providências.
2/19 - Veto Total ao Projeto de Lei nº 80/2018, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel,
que institui a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Doação de Órgãos”, e dá
outras providências.
3/19 - Veto Total ao Projeto de Lei nº 82/2018, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel,
que institui a “Semana Municipal de Conscientização do Autismo” e dá outras providências.
4/19 - Veto Total ao Projeto de Lei nº 81/2018, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel,
que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede
Municipal de Saúde e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 24 de abril de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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