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32ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 23 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 32ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 23 de setembro
de 2019, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Discussão e Votação dos Requerimentos de nºs 2.038, 2.040 e
2.045/2019, remanescentes da 30ª Sessão Ordinária; e Requerimentos de
nºs 2.078, 2.082, 2.085, 2.088, 2.097, 2.105 e 2.110/2019, remanescentes
da 31ª 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 Nº 78/2019, do Sr. JOSÉ
CARLOS VIEIRA DOS SANTOS (Vereador em exercício no período de
19/11/2018 a 06/09/2019): Dispõe sobre denominação de próprio
municipal (UBS “Rosa Rodrigues Vidor”).
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/2019, 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.

Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de setembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 32ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.129/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando o
retorno do evento Cantata de Natal.
2.130/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 328/2019, que requer
informações a respeito de cronograma e ações para criar o programa de plantas online, para
garantir agilidade na aprovação de projetos, conforme plano de governo apresentado.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.131/19 - Requer informações do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" sobre
quais os exames e a quantidade de vagas de cada um deles que são fornecidos ao município
de Ourinhos por mês.
2.132/19 - Requer informações sobre a emenda impositiva de 2016, destinada à compra
de um aparelho de raio-X para a UBS "Dr. Hélio Migliari".
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.133/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 2.697/2018 e
379/2019, referentes ao cumprimento da Lei nº 5.983/2013, que autoriza o Poder Executivo,
através da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecer agendamento de consultas médicas,
por telefone, para pessoas idosas ou com deficiência, cadastradas e/ou a serem cadastradas
nas unidades de atendimento da saúde e dá outras providências, visando facilitar a marcação
de consultas, principalmente para crianças, deficientes, acamados e idosos.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.134/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento em
45 graus entre a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua Santa Catarina.
2.135/19 - Requer informações, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de
São Paulo, sobre a possibilidade de se criar a ronda com bicicletas, tanto na área central
quanto nas ciclovias.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.136/19 - Requer informações sobre o baixo fluxo na distribuição de água na Vila São
Francisco e se há possibilidade de se fazer a troca do encanamento.

ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.137/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra com
cobertura na EMEI "Manuel Bandeira".
CÍCERO DE AQUINO
2.138/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar plantio de grama em
um pequeno trecho na Praça Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses).
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.139/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e Licenciamento, a respeito da assistência dada a pessoas com deficiência, se
existe uma van ou carro adaptado para a locomoção de cadeirantes, quando necessitam fazer
exames ou acompanhamento médico fora do Município.
2.140/19 - Requer informações sobre a possibilidade de providências para se construir
passeio público (calçada) na Rua Jesus Vicente Garcia - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.141/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de água
potável e refrigerada na Praça Melo Peixoto.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.142/19 - Requer informações a respeito de quais ações a SAE - Superintendência de
Água e Esgoto - está realizando para acabar com a falta de água no Município, principalmente
com a chegada do calor intenso do final de ano.
2.143/19 - Requer informações a respeito de dispensas de crianças das escolas
municipais de Ourinhos, pelo motivo de falta de água na região, prejudicando o ano letivo dos
alunos e os pais que trabalham, entre outros.
2.144/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 304/2019, que requer
informações a respeito da atual situação da documentação do Ginásio Municipal de Esportes
José Maria Paschoalick "Monstrinho” e de suas respectivas dependências.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.145/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água
potável e refrigerada em todos os locais que foram implantadas pistas de caminhada ou
academias de saúde.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.146/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos n°s. 1.680/2017 e
1.087/2018, referentes à possibilidade de se implantar banheiros adaptados nas escolas da
Rede Municipal de Ensino.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
2.147/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso para a
contratação de técnico em radiologia.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.148/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar programa de
prevenção e conscientização do vírus HIV na terceira idade.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.149/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
reserva de vagas, instalação de placas indicativas e pintura de sinalização de solo, a fim de
garantir vagas para idosos e pessoas com necessidades especiais, na Rua Cardoso Ribeiro,
em frente ao Ourinhos Plaza Shopping.
2.150/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação pública na
rua paralela à Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, entre o Hospital Unimed e a Faculdade
Estácio de Sá.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.151/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se formar uma segunda equipe
de servidores para serviços de pintura de faixas de solo.
2.152/19 - Requer providências para melhor planejamento na programação de montagem
do palco para o desfile de 7 de setembro de 2020, de forma a não causar transtornos ao
trânsito no local.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.321/19 - Solicita limpeza de todos os bueiros no entorno do Ginásio Municipal de
Esportes José Maria Paschoalick “Monstrinho”.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.322/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas
Augusta Alves Stoppa e Júlio Mori.
1.323/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Antônio
Manzano Soares e Júlio Mori.
1.324/19 - Solicita manutenção do balanção de concreto localizado no cruzamento das
Ruas Dr. João Bento Vieira da Silva Netto e Carolina Evangelista Dalaqua - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.325/19 - Solicita instalação de placas indicativas de "Área Escolar" próximo a todas as
escolas da Rede Municipal de Ensino.

CÍCERO DE AQUINO
1.326/19 - Solicita limpeza de bueiros na Rua Adolpho Alonso Ferreira, esquina com o nº
145 - Parque Minas Gerais.
1.327/19 - Solicita limpeza em todos os bueiros localizados no entorno da Praça Prefeito
Benício do Espírito Santo.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.328/19 - Solicita a repintura de todos os redutores de velocidade (lombadas) existentes
na extensão da Avenida Domingos Camerlingo Caló.
1.329/19 - Solicita a aquisição de uma segunda máquina para ser utilizada no
Departamento de Trânsito para a pintura de faixas demarcatórias nas ruas da cidade.
1.330/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como faixa de pedestres,
no cruzamento da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves com a Rua 7 de Setembro - Vila
Margarida.
1.331/19 - Solicita repintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da
Avenida Domingos Perino - Vila Perino.
CÍCERO DE AQUINO
1.332/19 - Solicita a instalação de traves de futebol na Praça do Esportista Oswaldo
Lazarini.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.333/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da Rua
José Felipe do Amaral - Vila Mano.
ABEL DINIZ FIEL
1.334/19 - Solicita varrição e limpeza geral, mensalmente, na ciclovia da Rua João Bond.
1.335/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Manoel Miranda Filho - Manégas -,
defronte ao nº 213.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.336/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Felismino Fernandes dos Santos,
defronte aos nºs 182 e 262 - Jardim Europa.
1.337/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Ângelo Sedassari, defronte ao nº 120.
1.338/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Antônio Zaki Abucham, defronte ao nº
371, próximo à EMEI "Vinícius de Moraes".
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.339/19 - Solicita a retirada de galhadas em toda a extensão da Rua Maria do Carmo
Ferreira Matozinho - Vila Musa.
1.340/19 - Solicita a retirada de galhadas na Avenida Domingos Camerlingo Caló, dois
quarteirões abaixo da Vila Musa.

RAQUEL BORGES SPADA
1.341/19 - Solicita a instalação de banco em ponto de ônibus na Rua Joaquim de Azevedo
- Jornalista, próximo ao nº 900.
CÍCERO DE AQUINO
1.342/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Maria Francisca de Jesus.
CÍCERO DE AQUINO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.343/19 - Solicita troca da iluminação pública por lâmpadas de LED nas vielas do Jardim
Josefina.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.344/19 - Solicita troca da iluminação pública por lâmpadas de LED nas vielas dos
bairros da região do CDHU.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.345/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Lázaro
José Pereira com a Rua Júlio Mori.
1.346/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Zaia
Merege Farah com a Rua Júlio Mori.
1.347/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Amélia
das Neves Lopes com a Rua Júlio Mori.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.348/19 - Solicita a poda de árvores na rotatória entre as Ruas Ovídio Gregório de Jesus
e Francelina Grossi Archangelo, em frente à quadra do Marrera, no Jardim Eldorado.
1.349/19 - Solicita pintura de sinalização de solo de vagas para cadeirantes e escolar em
frente à EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - na Vila Brasil.
1.350/19 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua do Expedicionário, próximo ao
cruzamento com a Travessa Vereador Abrahão Abujamra.
RAQUEL BORGES SPADA
1.351/19 - Solicita a troca de mais de 12 lâmpadas que estão queimadas na praça do
lanchódromo.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.352/19 - Solicita limpeza de terreno na Rua Professor Jacy Apparecido Mathias Negrão,
em frente ao nº 883.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
309/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Carriça Correa.

ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
310/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Anizia dos Santos Pedroso.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
311/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Sílvia dos Santos Leme.
312/19 - De congratulações à Direção, Coordenação, Professores e todos os funcionários
da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão", pelo trabalho realizado, em especial, pela atividade
extracurricular com as crianças visitando a Câmara Municipal de Ourinhos.

PROJETOS DE LEI :
RAQUEL BORGES SPADA
85/19 - Cria o “Fórum Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente” e
dá outras providências.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
86/19 - Declara de utilidade pública a Associação Hípica de Ourinhos.

SUBSTITUTIVO:
RAQUEL BORGES SPADA
2/19 - Ao Projeto de Lei nº 70/2019, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que
cria o "Projeto Programa de Prevenção e Controle do Diabetes Através de Diagnóstico Precoce
nas Crianças e Adolescentes Matriculados na Rede Pública de Ensino" no Município de
Ourinhos.
Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de setembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

