40ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015.
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
40ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 16 de novembro de 2015,
obedecerá 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. Primeira Discussão e Votação: EMENDA Nº 16/2015, dos VEREADORES ALEXANDRE
ARAUJO DAUAGE / INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO / ALEXANDRE FLORENCIO DIAS:
EMENDA Nº 01 (MODIFICATIVA), ao Projeto de Lei nº 63/2015, de iniciativa da Sra.
Prefeita Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o
exercício de 2016, que modifica os valores das Atividades 2.003 (Manutenção da
Coordenadoria de Comunicação Social) e da Atividade 2.161 (Manutenção da
Coordenadoria de Esportes e Recreação).

2. Primeira Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 63/2015, da PREFEITA MUNICIPAL:
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2016.

3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL

1. Manifestação dos senhores Vereadores.
Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de novembro de 2015.
JOSÉ ROBERTO TASCA
PRESIDENTE

Obs.: O Expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final
votação da ata, em decorrência da apreciação – em primeiro turno – do
projeto de lei orçamentária, enquanto que a Ordem do Dia será
reservada, exclusivamente, para discussão e votação da matéria.

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 40ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

REQUERIMENTOS:
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
2.568/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar a cozinha do NEI
"Benedita Fernandes Cury".
2.569/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se garantir a segurança no Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá, através da designação de guardas patrimoniais para atuarem
24 horas no local, bem como serem realizados investimentos no recinto, transformando-o num
verdadeiro "cartão-postal" do Município, através de parceria com a iniciativa privada, tendo em
vista os gastos exorbitantes pagos nos últimos anos.
2.570/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos",
com urgência, em toda a extensão da Rua Osório Alves da Silva.
2.571/15 - Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre a
possibilidade de se realizar, com urgência, pintura de sinalização de solo em toda a extensão da
Avenida Henrique Migliari, recentemente recapeada.
2.572/15 - Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre a
possibilidade de se realizar, com urgência, pintura de sinalização de solo em toda a extensão da
Rua Gonçalves Ledo, recentemente recapeada.
2.573/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade de se incluir o tema sobre a Dengue nas salas de aulas, já que as crianças são os
maiores difusores de conhecimento, levando à nova geração uma consciência ambiental
diferenciada.
2.574/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se erradicar árvore na Avenida
Henrique Migliari, defronte ao nº 651 - Parque Minas Gerais.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.575/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação
pública da Rua Garibaldo Lourenço dos Santos.
2.576/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação
pública da Rua Paschoal Pagani.
2.577/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias asfálticas na
Rua Garibaldo Lourenço dos Santos.
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ANTONIO CARLOS MAZZETTI
2.578/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar cópias dos contratos
administrativos entre a Prefeitura Municipal e as empresas que forneceram materiais para
recapeamento, “tapa-buracos” e pavimentação asfáltica, no período de janeiro de 2013 até a
presente data.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.579/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Avenida Horácio Soares, próximo à Praça dos Skatistas.
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
2.580/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, com urgência, roçada e
limpeza em terreno baldio na Rua Orlando Azevedo, ao lado do nº 250 – Parque Minas Gerais.
2.581/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Osório Alves da Silva.
2.582/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se apoiar psicologicamente as
gestantes adolescentes, além do pré-natal, que já existe na Rede Municipal de Saúde, acolher e
humanizar o tipo de tratamento que pede nesses casos.
2.583/15 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 403/2015, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na tubulação de águas pluviais na passarela da Vila
Boa Esperança – 2ª Seção.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.584/15 - Requer providências com relação ao acúmulo de água das chuvas no Jardim
Santos Dumont, nas proximidades do Clube dos Médicos.
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
2.585/15 - Requer informações, junto à empresa CPFL, sobre a possibilidade de se realizar
estudos, para que quando houver corte de galhada embaixo de rede elétrica, a mesma faça o
recolhimento.
2.586/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade
de se firmar parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos - ACE - para
recrutamento de representantes de bairros que possam atuar no combate à Dengue, tendo em
vista que não há ninguém melhor que o morador do próprio bairro para observar o que está
acontecendo no local.
2.587/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, sobre
a possibilidade de se criar uma olimpíada especial para pessoas com deficiência e que conste
como atividades esportivas e recreativas, sendo promovida anualmente.
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2.588/15 - Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre a
possibilidade de se tomar providências, com urgência, a fim de se realizar estudos visando à
implantação de lombofaixa defronte à ETEC Jacinto Ferreira de Sá, para segurança dos alunos,
pois há uma grande dificuldade para atravessar a rua.
2.589/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, com urgência, poda de
árvore na Rua Orlando Azevedo, defronte ao nº 250.
2.590/15 - Requer informações, junto ao Deputado Estadual Ricardo Madalena, sobre a
possibilidade de se intervir junto ao Governador Geraldo Alckmin, a fim de se instalar arcondicionado que já se encontra na ETEC Jacinto Ferreira de Sá, pois é uma reivindicação dos
alunos e, até o momento, nada foi feito.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.591/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar balanção de concreto
na Rua Maria Francisca de Jesus – Residencial Recanto dos Pássaros.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.592/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar um psicólogo para cada
escola do Município.
2.593/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos"
em toda a extensão da Rua Profa. Josefa Cubas da Silva.
2.594/15 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos"
em toda a extensão da Rua Raphael Noschesi.
2.595/15 - Requer informações quanto ao total de recursos gastos para recapeamento
asfáltico nos anos de 2014 e 2015, de verbas estadual e federal.
2.596/15 - Requer informações a respeito do cronograma da finalização da obra da ponte do
Jardim Guaporé.
2.597/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, a respeito da Lei
nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$ 81.918.500,00, para o
ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.598/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
a respeito da Lei nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$
1.646.000,00, para o ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.599/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Administração, a respeito da
Lei nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$ 17.623.500,00,
para o ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.600/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, a respeito
da Lei nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$ 11.750.000,00,
para o ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
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2.601/15 - Requer informações, junto ao Gabinete, a respeito da Lei nº 6.189, de 29 de
dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$ 4.960.500,00, para o ano de 2015,
explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.602/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, a respeito
da Lei nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$ 1.334.000,00,
para o ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.603/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, a respeito da Lei nº
6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$ 6.265.000,00, para o ano
de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.604/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a
respeito da Lei nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$
2.997.000,00, para o ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.605/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, a
respeito da Lei nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$
8.515.500,00, para o ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.606/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, a
respeito da Lei nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$
18.702.000,00, para o ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.607/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito da Lei nº
6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$ 86.553.100,00, para o ano
de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.608/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a respeito
da Lei nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$ 11.090.800,00,
para o ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.
2.609/15 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
a respeito da Lei nº 6.189, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita no valor de R$
3.145.000,00, para o ano de 2015, explicando o quanto foi gasto até a presente data.

INDICAÇÕES:
INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO
218/15 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Avenida Heraldo
Nascimento Abujamra.
219/15 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Sargento Douglas
Florêncio.
220/15 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Orlando Azevedo.
221/15 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Adalberto Dias
Bogado.
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
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222/15 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Cláudio Luís dos Santos, defronte aos nºs 115,
125 e 165 – Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.

MOÇÕES:
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
403/15 - De pesar pelo falecimento do sapateiro Sr. Ivo Robles Godoi.
EDVALDO LÚCIO ABEL
404/15 - De congratulações à Banda Musical do Centro Cultural Irmãos Quagliato, que
sagrou-se bi-campeã estadual, no dia 8 de novembro de 2015.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
405/15 - De pesar pelo falecimento de Eduarda Assani Rodrigues.
SALIM MATTAR
406/15 - De congratulações à enfermeira Cristiane Motta Lemes Possarle, pelo brilhantismo,
comprometimento e engajamento na promoção e divulgação das campanhas intituladas “Outubro
Rosa” e “Novembro Azul”.
407/15 - De congratulações à enfermeira Gislaine Gonçalves da Silva Chagas, pelo
brilhantismo, comprometimento e engajamento na promoção e divulgação das campanhas
intituladas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
408/15 - De congratulações ao Sr. Daniel Mesquita Martini, pela conquista do 1º lugar no
Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco.
APARECIDO LUIZ
409/15 - De congratulações e aplausos ao Dr. Gilberto Severino, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade ourinhense.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
410/15 - De congratulações ao Moto Clube Equipe Zanno, pelo importante trabalho de
confraternização realizado entre seus integrantes.
411/15 - De congratulações à Sra. Suzana Campos Soares da Silva (Fonoaudióloga), pela
sua aposentadoria como servidora pública municipal.

PROJETOS DE LEI :
SALIM MATTAR
81/15 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Palmira Mathias Negrão).
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82/15 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Unidade de Saúde da Família Dr.
Fuad José Pedro).
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
83/15 - Dispõe sobre a instalação obrigatória de sinalização luminosa piscante, indicando a
existência de radares nas ruas e avenidas do Município, pelas empresas responsáveis por sua
instalação, e dá outras providências.
PREFEITA MUNICIPAL
84/15 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 700.000,00
(Setecentos mil reais) e dá outras providências.
85/15 - Altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.105, de 16 de julho de 2014, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2015 da Câmara Municipal de Ourinhos
e dá outras providências.
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
86/15 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Orlando de Souza Ferreira).
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
87/15 - Dispõe sobre a proibição de que postos de combustíveis abasteçam os veículos após
ser acionada a trava de segurança da bomba de abastecimento.

EMENDA:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO / ALEXANDRE FLORENCIO
DIAS
17/15 - EMENDA Nº 02 (MODIFICATIVA), ao Projeto de Lei nº 63/2015, de iniciativa da Sra.
Prefeita Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o
exercício de 2016.
Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO TASCA
PRESIDENTE
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