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35ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 14 DE OUTUBRO 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 35ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 14 de outubro
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: PROJETO DE LEI Nº 80/2019, do Sr. JOSÉ
CARLOS VIEIRA DOS SANTOS (Vereador em exercício no período de
19/11/2018 a 06/09/2019): Institui no Calendário Oficial do município de
Ourinhos o "Mês Municipal do Ciclismo".

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 35ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
2.234/19 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 1.205/2018 e 257/2019, que
solicita a implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa, pintura de sinalização de solo e
instalação de placas indicativas de área escolar e "cuidado crianças" na Rua Emílio Roli,
defronte ao nº 801.
APARECIDO LUIZ
2.235/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
alteração da idade mínima de isenção de passagem da CCO - Circular Cidade de Ourinhos, de
6 anos para 8 anos.
ABEL DINIZ FIEL
2.236/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o campo de futebol
da Praça Nelson de Camargo Nascimento - Parque Minas Gerais.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.237/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar toldo no Núcleo de
Atendimento a Infância e Adolescência - NAIA, localizado na Rua Paraná n° 803.
2.238/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placa proibindo o
estacionamento de caminhões na imediação do NEI "Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura
Rocha" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.239/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 36/2019, que requer
informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se realizar, com urgência, limpeza e
nebulização nas lagoas de decantação do Município, visando o combate aos pernilongos.
2.240/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar um circuito de
atletismo no terreno localizado nos fundos da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron", entre a
Rua Benedito Fermiano Filho - Conjunto Habitacional Ourinhos I e a Avenida Servidor Alício de
Souza Bitencourt - Jardim Anchieta.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.241/19 - Requer cópia das notas fiscais dos tachões, tintas e demais materiais utilizados
na obra da pista de caminhada no trecho compreendendo o Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá - FAPI/Jardim Eldorado.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.242/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 115/2019, que requer
informações mais detalhadas a respeito do IPTU Verde, informando sobre como o munícipe
pode recorrer, qual a porcentagem dos descontos oferecidos, etc. tendo em vista a resposta
apresentada.
2.243/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.910/2019, que requer
informações sobre as emendas destinadas ao Município nos últimos cinco anos.
2.244/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.744/2019, que requer
informações sobre quando o convênio com a ADAO - Associação dos Defensores dos Animais
de Ourinhos - será renovado, com valores reajustados.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.245/19 - Reitera, em todos os expressos termos, a Indicação nº 939/2019, que solicita
roçada, limpeza e pintura de guias e sarjetas em toda a extensão dos Jardins Josefina e
Colúmbia e da Vila Brasil.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.246/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar melhorias na Praça
Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas), em especial na pista de skate, reformando
alguns pontos da pista, instalando bebedouros, melhorando a iluminação, dentre outras
melhorias necessárias.
CÍCERO DE AQUINO
2.247/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 611/2018, que solicita a construção
de calçada na continuidade da faixa de pedestres na Avenida Horácio Soares, nos
cruzamentos com as Ruas Bárbara Abujamra e Júlio Mori.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.248/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.880/2019, que requer
informações a respeito do engenheiro responsável pelo trânsito do município de Ourinhos.
2.249/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 769/2019, que solicita pavimentação
asfáltica na Rua B, em frente ao nº 15, no Loteamento Angelina Marcante.
2.250/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 770/2019, que solicita roçada e
limpeza na Rua B e nas áreas verdes em torno da mesma, no Loteamento Angelina Marcante,
com o objetivo de inibir o aparecimento de animais peçonhentos, como: escorpiões e cobras,
entre outros que surgem constantemente.
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CÍCERO DE AQUINO
2.251/19 - Requer informações, junto ao Setor de Engenharia de Tráfego, sobre quais os
critérios estão sendo avaliados para que sejam instalados redutores de velocidade/lombadas
nas Ruas do Expedicionário, defronte ao nº 1.895 (Fórum), Rio de Janeiro, defronte aos nºs.
728 e 904, Arlindo Luz, defronte ao nº 839 (Igreja do Colégio Objetivo), 12 de Outubro, defronte
aos nºs 720 e 925 (esquina do Colégio Pólis), Cardoso Ribeiro, defronte ao nº 693 e nas
Avenidas Domingos Camerlingo Caló (toda a sua extensão), Jacinto Ferreira de Sá e Gastão
Vidigal, defronte à Igreja Vagão Queimado.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.252/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 835/2019, que solicita poda das
árvores do Horto Florestal na divisa do imóvel situado na Rua Prof. José Augusto de Oliveira nº
610 - Vila Brasil -, a fim de evitar a queda de galhos na residência.
2.253/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.072/2019, que solicita melhorias e
revitalização da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB) - com o mesmo tratamento do projeto da pista de caminhada
próximo à Praça Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses).
2.254/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.173/2019, que solicita manutenção
ou troca de lâmpadas de iluminação pública em mais de 6 (seis) postes próximos à Fatec
Ourinhos, pois a falta de claridade está prejudicando alunos, moradores e transeuntes da
região.
2.255/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.174/2019, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Antônio Victorino da Cruz - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
RAQUEL BORGES SPADA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.256/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para trocar a
GAE - Gratificação de Atividade Especial - pelo adicional de insalubridade dos Auxiliares de
Educação Infantil.
2.257/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a
redução da jornada de trabalho dos Auxiliares de Educação Infantil, de 40 para 30 horas
semanais.
RAQUEL BORGES SPADA
2.258/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se renovar a concessão do
"Lanchódromo" para os proprietários.
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RAQUEL BORGES SPADA / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.259/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver ações nas
escolas municipais, por meio de palestras e exposições aos alunos, apresentando como são
realizados os treinamentos, rotinas e alimentações dos cães policiais, bem como sobre as
contribuições desses animais no combate ao narcotráfico, captura de suspeitos, ajuda no
encontro de pessoas desaparecidas, entre outras, uma ação em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e o 31º Batalhão da Polícia Militar de Ourinhos, a qual se chamará
Amigos do Canil.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.260/19 - Requer a convocação do Diretor de Trânsito da Prefeitura Municipal, a fim de
prestar informações e esclarecimentos sobre quais ações foram implantadas e sobre outros
requerimentos desta Câmara Municipal que não foram atendidos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.261/19 - Requer informações sobre o descarte de entulhos e lixos em locais impróprios,
acerca da aplicabilidade da Lei Complementar Municipal nº 948/2017, tendo em vista a
resposta do Requerimento nº 433/2019.
2.262/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.352/2019, que solicita limpeza de
terreno na Rua Professor Jacy Apparecido Mathias Negrão, em frente ao nº 883.
2.263/19 - Ratifica o Requerimento n°. 1.774/2019, em razão de resposta parcial, que
requer informações sobre a empresa responsável pela administração da UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho".
2.264/19 - Reitera o Requerimento n°. 1.743/2019, visando obter informações
complementares sobre os Conselhos Municipais de Ourinhos, devido à apresentação de
resposta incompleta.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.265/19 - Requer informações sobre o NEI "Dulcinéia Aparecida Silvestrini Martins".

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.396/19 - Solicita a instalação de cobertura e banco em ponto de ônibus circular
localizado na Rua Augustin Sangalli Breve, próximo ao nº 335.
1.397/19 - Solicita a recuperação da guia e sarjeta danificadas na Rua Juvenal José
Rabello, próximo ao nº 423.
1.398/19 - Solicita a recuperação da guia e sarjeta, bem como reperfilamento ou
recapeamento asfáltico, no cruzamento das Ruas Augustin Sangalli Breve e Francisco de
Almeida Lopes.
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1.399/19 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando vaga de carga e descarga na
Rua José Felipe do Amaral, defronte ao nº 50-1.
ABEL DINIZ FIEL
1.400/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas
Lázaro Oliveira Lima e Rua Felismino Fernandes dos Santos - Jardim Europa.
CÍCERO DE AQUINO
1.401/19 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel,
defronte à EE "Prof. José Maria Paschoalick" - Jardim das Paineiras.
APARECIDO LUIZ
1.402/19 - Solicita limpeza nas calçadas e meio-fio das Ruas Santos Dumont, Prefeito
Eduardo Salgueiro e Joaquim Pedroso, em volta do Clube Atlético Ourinhense.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.403/19 - Solicita a repintura de sinalização de solo em todas as ruas da Vila São Luiz.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.404/19 - Solicita a instalação de placas regulamentadoras proibindo conversão à direita
nas Ruas Stellio Machado Loureiro, Valentim Gentil e Machado Florence, nos cruzamentos
com a Rua José Felipe do Amaral.
1.405/19 - Solicita a instalação de placa regulamentadora proibindo conversão à esquerda
na Rua Cardoso Ribeiro, no cruzamento com a Rua José Felipe do Amaral.
1.406/19 - Solicita a instalação de placa R-19 (40 Km) em toda a extensão da Rua
Paraná.
1.407/19 - Solicita a manutenção na pintura de sinalização de solo da Rua Maria Moreira
de Souza - Jardim Manhatan.
ABEL DINIZ FIEL
1.408/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Livino José de Oliveira - Jardim Vista
Alegre.
1.409/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Agostinho Paiva e Osório Alves da Silva.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.410/19 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Marcelo Borges Moreira,
defronte ao nº 241, visando melhorias no escoamento das águas para coibir inundações nas
residências.
CÍCERO DE AQUINO
1.411/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as
avenidas, ruas e alamedas do Jardim das Paineiras.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.412/19 - Solicita a construção de guias e sarjetas no entorno da área de lazer localizada
entre as Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Romano Bordinhon e Professor Ivo Gilberti Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
1.413/19 - Solicita a construção de calçadas no entorno da área de lazer localizada entre
as Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Romano Bordinhon e Professor Ivo Gilberti Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.414/19 - Solicita troca de lâmpada queimada em poste na Rua Domingos Faria, defronte
ao nº 225 - Residencial Recanto dos Pássaros.
CÍCERO DE AQUINO
1.415/19 - Solicita a troca de lâmpada no poste 14/36 da Rua 13 de Maio, defronte ao nº
75 - Vila Nova Sá.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.416/19 - Solicita melhorias no pavimento asfáltico da Rua Vereador Geraldo Bernardini,
próximo ao nº 980 - Parque Minas Gerais.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.417/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Francelina Grossi
Archangelo, próximo ao nº 527 - Jardim Eldorado.
ABEL DINIZ FIEL
1.418/19 - Solicita limpeza em terreno com mato alto na Rua Deolinda Otero, ao lado do
n° 48 - Jardim São Silvestre.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.419/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Manoel da
Borba Gato, defronte ao nº 191 - Jardim dos Bandeirantes.
ABEL DINIZ FIEL
1.420/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Orlando Azevedo e Agostinho Paiva.
CÍCERO DE AQUINO
1.421/19 - 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.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.422/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Olavo Ferreira de Sá, próximo ao nº
406 - Vila Boa Esperança.
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1.423/19 - Solicita troca de lâmpada queimada em poste da Rua Olavo Ferreira de Sá,
defronte ao nº 273 - Vila Boa Esperança.
1.424/19 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Olívio Minucci, nas proximidades do
nº 599 - Jardim América.
1.425/19 - Solicita limpeza em área verde na Rua Eurico Amaral Santos, próximo ao nº
971 - Jardim Eldorado.
1.426/19 - Solicita melhorias no pavimento asfáltico na Rua Dr. Paulo Ribeiro de Moraes,
nas proximidades do nº 219 - Vila Operária.
1.427/19 - Solicita manutenção na iluminação pública na Rua Vinte e Quatro, em frente ao
nº 375 - Jardim Anchieta.
1.428/19 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Miguel Durante Sobrinho, próximo
ao nº 519 - Jardim Anchieta.
1.429/19 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua Celso Francisco Barbosa, próximo ao
nº 725 - Jardim Anchieta.
1.430/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua José Cerqueira, em frente ao nº 578 Jardim Anchieta.
1.431/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua B, em frente ao nº 220 - Vila Brasil.
1.432/19 - Solicita limpeza de bocas de lobo na Rua Carlos Zanuto.
1.433/19 - Solicita manutenção na iluminação pública da Rua Jornalista Miguel Farah Vila Brasil.
1.434/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Luiz Bruzão - Vila Brasil.
1.435/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Alonso Faustino Dias, em frente ao nº 567
- Residencial Recanto dos Pássaros.

MOÇÕES:
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
333/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Basílio Fortunato de Oliveira.
334/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Abraão Alves.
335/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria dos Santos.
336/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Alício da Silva.
337/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Aparecido Pracídio da Silva Jardim.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
338/19 - De congratulações ao Sr. José Antônio Nunes e sua esposa Sra. Cirlene da Silva
Nunes, proprietários do Bar do Cachopa, pelos 22 anos comemorado no mês de outubro,
prestando um ótimo atendimento à população ourinhense.
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ABEL DINIZ FIEL / SALIM MATTAR
339/19 - De congratulações ao servidor público municipal Sr. Joel Ribeiro Garcia, pela
conquista da merecida aposentadoria como Pedreiro, após 26 anos de excelentes serviços
prestados à Municipalidade.
SALIM MATTAR / ABEL DINIZ FIEL
340/19 - De congratulações ao servidor público municipal Sr. Durvalino Machado, pela
conquista da merecida aposentadoria, após 22 anos de excelentes serviços prestados à
Municipalidade.
RAQUEL BORGES SPADA
341/19 - De congratulações a todos os professores, em destaque à Professora Eunice
Corrêa Sanches Belloti.
CÍCERO DE AQUINO
342/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Adoracion Ortega Serra Braga.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
343/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Adélia Roncetti Pimenta.
CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
344/19 - De apoio aos professores, referente à Tramitação das PEC's 15/2015 e 65/2019
e apela para que as mesmas sejam aprovadas com as garantias de constitucionalizarem e
tornarem permanente o FUNDEB com remuneração condigna aos profissionais da educação,
incluindo os aposentados e pensionistas, manutenção de todas as atuais fontes que compõe o
Fundo e a ampliação gradual da complementação da União, até alcançar 40% (quarenta por
cento) da soma dos Fundos Estaduais e Distrital que compõe o FUNDEB.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
MESA DIRETORA
18/19 - Dispõe sobre a regulamentação dos serviços técnicos e operacionais da TV
Câmara, gestão e funcionamento do canal legislativo da Câmara Municipal de Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
19/19 - Cria a Comissão de Assuntos Relevantes destinada a verificar contratos e
execução das obras referentes à construção de duas pistas de caminhada, compreendendo a
construção do trecho 01: FAPI/Jardim Eldorado, e trecho 02: Jardim Itamaraty - Processo
Licitatório nº 320/2018 - Tomada de Preço nº 01/2018.
Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de outubro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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