29ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019.
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 29ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 02 de setembro de 2019, 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: VETO PARCIAL Nº 5/2019, do PREFEITO
MUNICIPAL: Veto Parcial nº 05/2019 ao Projeto de Lei nº 49/2019, de autoria dos
Vereadores Abel Diniz Fiel e Anísio Aparecido Felicetti, que dispõe sobre os
assentos preferenciais nos transportes coletivos e ponto de parada variável a
pessoas com mobilidade reduzida, portadores do Transtorno do Espectro Autista,
gestante, lactante, mães com criança de colo e idosos.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 65/2019, do VEREADOR
EDVALDO LÚCIO ABEL: Altera a Lei nº 5.937, de 22 de maio de 2013, alterada pela
Lei nº 6.439, de 25 de junho de 2018, que determina a publicação,
quadrimestralmente, dos dados referentes aos cargos em comissão e dos cargos de
provimento efetivo que exercem funções gratificadas do Poder Executivo Municipal.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 75/2019, do VEREADOR
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Jayme José Pereira da Silva).

4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2019, do
PREFEITO MUNICIPAL: Altera redação do inciso VI do § 1º., do art. 229 da Lei
Complementar nº. 990, de 03 de julho de 2018, que dispõe sobre a Revisão Decenal
do Plano Diretor do Município de Ourinhos.

3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 28 de agosto de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 29ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.987/19 - Requer informações sobre o atendimento ao protocolo 9.693/2019, do munícipe
Fernando Elias Laiano de Oliveira, referente à instalação de placas com a identificação dos nomes
das ruas, bem como CEP, no Residencial Ville de France.
APARECIDO LUIZ
1.988/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.045/2019, que solicita a implantação
de lombofaixa na Avenida Dr. Altino Arantes, próximo ao cruzamento da Rua Souza Soutelo.
RAQUEL BORGES SPADA
1.989/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reajuste salarial das
cozinheiras das escolas municipais.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.990/19 - Requer informações sobre a rua que liga as Ruas Cardoso Ribeiro com a
Fernando Prestes e margeia a linha férrea onde houve pavimentação asfáltica e implantação de
rotatória.
1.991/19 - Requer informações sobre o aterro sanitário.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.992/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se notificar o proprietário de terreno
localizado na Rua Angelina Victória Pecine Varago, defronte ao nº 210, para que realize
construção de passeio público (calçada).
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.993/19 - Requer informações a respeito de quais melhorias a Superintendência de Água e
Esgoto - SAE - realizou no sistema de rede de distribuição de água de Ourinhos, de janeiro de
2017 até a presente data, considerando os aumentos absurdos ocorridos.
1.994/19 - Requer informações a respeito de quais melhorias a Superintendência de Água e
Esgoto - SAE - realizou no sistema de rede de esgoto de Ourinhos, de janeiro de 2017 até a
presente data, considerando os aumentos absurdos ocorridos.
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1.995/19 - Requer o envio de relatório contendo os valores gastos com a imprensa, mês a
mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.996/19 - Requer o envio de relatório listando todos os médicos contratados pela Prefeitura
Municipal, contendo os nomes e suas respectivas especialidades, de janeiro de 2017 até a
presente data.
1.997/19 - Requer o envio de relatório contendo todos valores gastos na construção de
ciclovias, de janeiro de 2017 até a presente data.
1.998/19 - Requer informações da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" a respeito do cumprimento
do edital de Chamamento Público nº. 06/2017, Anexo I - Especificação dos Serviços e Atividades,
item 1. - Da Unidade e dos Serviços Prestados, onde informa que: [...] “Nos leitos existentes para
observação os pacientes devem permanecer por no máximo 24 horas, após este período deverá
ser encaminhado, após liberação do complexo regulador, até a Unidade Hospitalar de referência”.
1.999/19 - Requer informações a respeito de quantos convênios a Prefeitura Municipal de
Ourinhos assinou com o Governo do Estado, de janeiro de 2017 até a presente data, informando
os valores e características, bem como expedir cópias desses documentos para o Legislativo.
2.000/19 - Requer informações a respeito de quantas reclamações da população ourinhense
foram registradas na Superintendência de Água e Esgoto - SAE, sobre a falta de água e sobre os
aumentos absurdos nos valores das contas, de janeiro de 2017 até a presente data, bem como
expedir cópias dessas reclamações para o Legislativo.
2.001/19 - Requer informações a respeito do cronograma de instalação de lâmpadas de LED
na iluminação pública de todos os bairros do Município, considerando os valores arrecadados
após o aumento na taxa de Contribuição de Iluminação Pública - CIP, desde 2017.
ABEL DINIZ FIEL
2.002/19 - Requer informações sobre os horários das linhas de transporte de alunos
especiais.
2.003/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se fiscalizar a estabilidade nos
horários de transporte de alunos especiais realizados pela Empresa Brambilla.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.004/19 - Requer informações se o material didático para crianças com deficiência visual, na
rede pública de ensino, são adaptados com letras maiores, figuras ilustrativas coloridas ou preto e
branco, caderno ampliado, lápis 6B, lupa, etc.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.005/19 - Requer expedição de convite ao Sr. Reinaldo Guaiquer, responsável pelo Extreme
Motor Clube e organizador da Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos, para comparecer a
esta Casa, visando prestar informações e esclarecimentos sobre a FAPI, edições 52 e 53, em
razão da falta de Prestação de Contas dos eventos ocorridos no recinto Olavo Ferreira de Sá, que
utilizaram de recursos públicos municipais.
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ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.006/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir ponto de ônibus na Rua
Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo, em frente ao nº 396 - Residencial Recanto dos Pássaros III.
2.007/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça do Residencial
Recanto dos Pássaros III, com a realização de melhorias na iluminação e plantio de grama.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.008/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura, bem como
realizar melhorias e pintura, na quadra poliesportiva da Praça Prof. Mário César de Oliveira Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
2.009/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
ABEL DINIZ FIEL
2.010/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar uma ação de
recolhimento de pequenas porções de entulhos nos bairros: Parque Minas Gerais, Vila Boa
Esperança, Jardim São Jorge e Jardim São Carlos.
2.011/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na Rua Edison Tiesse, próximo ao nº 170 - Conjunto Habitacional Caiuá.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.012/19 - Requer informações sobre o vazamento de água na Rua Lídio Cassiolato - Vila
São Luiz.
2.013/19 - Requer informações sobre valetas abertas pela Superintendência de Água e
Esgoto - SAE - na Rua Aparecido Fernandes Pereira - Jardim São Silvestre.
2.014/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.149/2019, que requer
informações sobre o atendimento à Lei Municipal nº 6.467, de 1º de novembro de 2018, que cria a
“Semana Municipal de Prevenção de Engasgamento, Afogamento e Queimaduras nas escolas e
demais espaços coletivos” e dá outras providências.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.015/19 - Requer informações sobre o auxílio repassado para a realização do TFD –
Tratamento Fora de Domicílio, e a possibilidade de se aumentar o valor.
2.016/19 - Requer informações sobre a assistência que o Município vêm prestando à pessoa
com deficiência visual.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.017/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 86/2019, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 12 de Outubro - Vila
Margarida.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.018/19 - Requer informações a respeito da falta de auxílio financeiro para custeio de
transporte, alimentação, estadia, entre outros, em competições ou festivais em outras cidades e
em até outros países, aos alunos representantes de Ourinhos da Escola Municipal de Bailado.
2.019/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal a respeito de melhorias na prestação
de serviços de “tapa-buracos” na cidade de Ourinhos.
2.020/19 - Requer informações a respeito do motivo de Ourinhos, em 2019, estar na pior
colocação da história no Ranking Ambiental do Estado de São Paulo do Programa Município
Verde/Azul (PMVA).
2.021/19 - Requer informações a respeito de quais as escolas municipais de Ourinhos estão
funcionando com o horário estendido até as 19 horas, conforme promessa de governo confirmada
em entrevista do Prefeito Municipal, realizada em 2017, na TV TEM.
2.022/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 2.695/2018 e
380/2019, a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.490/2010, que torna obrigatória a
instalação de grades protetoras nos bueiros dos logradouros municipais.
2.023/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 742/2019, que requer informações
sobre os funcionários e caminhões da empresa C. Brasil Serviços de Limpeza, Conservação e
Transportes, que trabalham para a Prefeitura.
2.024/19 - Requer informações a respeito dos valores de R$ 8.455.702,33, pagos para a
empresa C. Brasil Serviços de Limpeza, Conservação e Transportes Eireli, em limpeza de terrenos
e áreas verdes, enviando o relatório com os locais e metros quadrados de limpeza realizados,
principalmente considerando a existência da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de
Zeladoria, com vários funcionários.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.025/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 87/2019, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 14 de Julho - Vila Margarida.
2.026/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 88/2019, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 3 de Maio - Vila Margarida.

INDICAÇÕES:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.227/19 - Solicita poda de árvore na Rua Isabel Gonçalves de Lima, defronte ao n° 330 Jardim Santos Dumont.
1.228/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da Rua
República - Vila Odilon.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
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1.229/19 - Solicita o recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas ruas da Vila Christoni.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.230/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Estrada
Wlademir Ezequiel.
1.231/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Estrada OUR 135.
1.232/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Estrada OUR 383 e 484.
1.233/19 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de
limite de velocidade máxima permitida em todas as ruas do Jardim Manhatan.
1.234/19 - Solicita a implantação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Avenida
José Marques de Souza, defronte ao nº 402 - Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira
Sândano Migliari.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.235/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Angelina Victória Pecine
Varago, esquina com a Rua Geraldo Alves - Jardim Brilhante.
1.236/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Angelina Victória Pecine
Varago, esquina com a Rua Elziro Ribeiro da Silva - Jardim Cristal.
1.237/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Geraldo Pereira Tavares,
esquina com a Rua João Antonio Smânia - Parque dos Diamantes.
1.238/19 - Solicita poda de árvore na Rua Geraldo Jacob Tavares, ao lado do nº 50.
1.239/19 - Solicita poda de árvore na Rua Onofre Alves Moreira, defronte ao nº 278.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.240/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Ulysses Guimarães, próximo ao nº 236 CDHU.
1.241/19 - Solicita instalação de traves na quadra poliesportiva situada na Rua Waldemar
Cecconi, defronte ao nº 50 - CDHU.
1.242/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Pedro Alexandre, próximo ao nº 782 Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
1.243/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Pedro Alexandre, próximo ao nº 862 Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
1.244/19 - Solicita a retirada de tronco de árvore na Rua Altamiro Pinheiro, em frente ao nº
718 - Vila Boa Esperança.
1.245/19 - Solicita pintura de sinalização de solo “PARE” na Rua Osório Alves da Silva, em
frente ao nº 230 - Parque Minas Gerais.
1.246/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Osório Alves da Silva, próximo ao nº 436
- Parque Minas Gerais.
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1.247/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Antônio Soares da Silva, próximo ao nº
507 - Vila Boa Esperança.
1.248/19 - Solicita pintura e manutenção no bebedouro e no alambrado da quadra
poliesportiva na Rua João Bond.
1.249/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua José Francisco de Oliveira, em frente ao nº
581 - Vila Kennedy.
1.250/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Manoel Vieira Júnior, em frente ao nº 151 Vila Kennedy.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.251/19 - Solicita pintura de sinalização de depressão ou valeta no cruzamento da Rua
Milton de Abreu com a Rua Renee Machado Branco Ferraro - Residencial Recanto dos Pássaros
III.
1.252/19 - Solicita a substituição de lâmpadas queimadas na Rua Milton de Abreu Residencial Recanto dos Pássaros III.
1.253/19 - Solicita a instalação de lâmpadas em vários postes da Rua Francisco Carlos de
Arruda Leite - Residencial Recanto dos Pássaros III.
1.254/19 - Solicita a instalação de lâmpadas em vários postes da Rua Marcelo Aparecido
Moraes Antunes - Residencial Recanto dos Pássaros III.
ABEL DINIZ FIEL
1.255/19 - Solicita a reinstalação dos bancos retirados do calçadão, em frente à Lanchonete
D. Marta.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.256/19 - Solicita a construção de dispositivo de acessibilidade na calçada da Rua 12 de
Outubro nº 480 - Vila Margarida, defronte à Igreja Presbiteriana.
1.257/19 - Solicita a troca de lâmpadas da quadra de esportes e ao redor da mesma na Rua
João Alexandre - Vila São José.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.258/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Felismino Fernandes dos Santos, próximo
ao nº 282.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.259/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua 7 de Setembro - Vila Margarida.
ABEL DINIZ FIEL
1.260/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Aristides Lemes
Trindade, em frente ao nº 645 - Jardim Industrial.
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1.261/19 - Solicita a instalação de câmeras de videomonitoramento em área verde na
extensão da Rua Xisto Antônio de Souza - Jardim Colorado -, local de grandes descartes de
entulhos, lixo orgânico e galhadas, contendo inúmeras denúncias e reclamações por parte da
população local.
CÍCERO DE AQUINO
1.262/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Prudente de Moraes - Vila Margarida.
1.263/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Marechal Deodoro.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.264/19 - Solicita a implantação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua José
das Neves Júnior, defronte ao nº 626 - Jardim Matilde.
1.265/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placa de vaga para pessoas
com deficiência na Rua Jornalista Heron Domingues, defronte ao nº 648 - Vila Brasil.
ABEL DINIZ FIEL
1.266/19 - Solicita a instalação de ponto de ônibus (Urbano) com cobertura na Rua Paschoal
Henrique, defronte ao nº 600 - Jardim Santa Fé -, sentido Centro, em frente ao IDHAL, devido ao
grande fluxo de funcionários e pacientes, usuários de transporte coletivo, naquele local.

MOÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
287/19 - De congratulações aos organizadores e envolvidos na participação da Festa da
Mandioca.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
288/19 - De congratulações aos Srs. Carlos Eduardo Machado, Paulo Machado e Alcides
Machado, proprietários do Auto Posto Machado, pelos 22 anos prestando ótimo atendimento à
população de Ourinhos.
289/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Aparecida Pereira de Oliveira.
EDVALDO LÚCIO ABEL
290/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Ferreira dos Santos.
ABEL DINIZ FIEL
291/19 - De congratulações ao Sr. José Benedito Pereira, pelos 32 anos como proprietário do
Bar Zé Dito.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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292/19 - De apoio à campanha de arrecadação de tampinhas de plástico.
293/19 - De congratulações à equipe de equoterapia da Associação Hípica de Ourinhos, pelo
excelente trabalho que desenvolve com pessoas com deficiência em nosso Município.
RAQUEL BORGES SPADA
294/19 - De congratulações às servidoras públicas da função de cozinheira, pelos excelentes
serviços prestados nas escolas municipais.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
295/19 - De repúdio ao Projeto de Lei Federal nº 3.369/2015, do Deputado Federal Orlando
Silva, relatado pelo Deputado Túlio Gadelha, que institui o Estatuto das Famílias do Século XXI.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
296/19 - De congratulações e aplausos à empresa Spasso Esportivo, pelos relevantes
serviços prestados e inauguração de sua nova loja.
297/19 - De congratulações à Escola de Inglês GSP Idiomas, pelos relevantes serviços em
benefício do município de Ourinhos.

PROJETOS DE LEI :
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
78/19 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (UBS “Rosa Rodrigues Vidor”).
PREFEITO MUNICIPAL
79/19 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2020
e dá outras providências.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
MESA DIRETORA
13/19 - Dispõe sobre alienação de bem da Câmara à Prefeitura Municipal, na forma que
especifica.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / RAQUEL BORGES SPADA / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO /
ABEL DINIZ FIEL / APARECIDO LUIZ
14/19 - Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada
para elaborar estudos visando solucionar os problemas decorrentes do descarte de entulhos no
âmbito municipal.
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SUBSTITUTIVO:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1/19 - Ao Projeto de Lei nº. 71/2019, de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de grades protetoras nas piscinas residenciais.
Secretaria da Câmara Municipal, em 28 de agosto de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

Pag. 9

