33ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017.
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 33ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 02 de outubro de 2017, 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 26/2017, do VEREADOR
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO: Dispõe sobre a proibição do uso de agrotóxicos
(herbicidas) para o controle de plantas daninhas em áreas urbanas ("capina
química") no município de Ourinhos.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 46/2017, do VEREADOR
EDVALDO LÚCIO ABEL: Institui a “Semana Municipal de Prevenção e Combate à
Depressão”.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 51/2017, do VEREADOR
SALIM MATTAR: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que
comercializam produtos alimentícios recomendados às pessoas portadoras de
intolerância à lactose e doença celíaca a destacar o local de exposição com placas
indicativas.
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 63/2017, do VEREADOR
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO: Dispõe sobre denominação da sala de espera do
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves (Sala de Espera "Valdeci de Souza Melo - Deci Cabeleireiro").

5. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 64/2017, do VEREADOR
CÍCERO DE AQUINO: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Adroaldo
Santos Arruda Júnior).
6. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 76/2017, do VEREADOR
ÉDER JÚLIO MOTA: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Narciso
Martins dos Santos).

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 27 de setembro de 2017.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 33ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017.

REQUERIMENTOS:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.987/17 - Requer informações sobre a possibilidade da Policlínica do Servidor Público
Municipal contratar um médico ginecologista.
2.988/17 - Requer informações sobre a quantidade de veículos licenciados em Ourinhos,
especificando automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões.
2.989/17 - Requer informações sobre os valores repassados ao Município, referentes à
arrecadação com o IPVA, esclarecendo a destinação desses recursos.
RAQUEL BORGES SPADA
2.990/17 - Encaminha minuta de projeto de lei, que institui o Programa de Recreação
Itinerante "Ônibus Lúdico" no município de Ourinhos e dá outras providências.
ABEL DINIZ FIEL
2.991/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos com vistas à
previsão, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - Lei Complementar nº
474/2006, do direito à redução da carga horária da jornada de trabalho diária dos servidores
com deficiência física, facilitando a sua locomoção.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.992/17 - Requer informações, junto à SAE - Superintendência de Água e Esgoto -, sobre
a possibilidade de se realizar a troca de tubulação de água na Rua São João - Vila São
Francisco.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.993/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.837/2017, que requer
informações a respeito do emprego dos recursos arrecadados com multas de trânsito aplicadas
no âmbito do Município, no ano de 2017.
2.994/17 - Requer informações sobre a previsão da criação da Política Municipal de
Defesa e Atenção aos Animais, conforme minuta de projeto de lei enviada por meio do
Requerimento nº 2.064/2017.
RAQUEL BORGES SPADA
2.995/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se retomar as aulas de futsal na
EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
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ÉDER JÚLIO MOTA
2.996/17 - Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se trocar o cano
PAD de água em toda a extensão da Rua Manoel da Silva Mano - Vila Soares.
APARECIDO LUIZ
2.997/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar tratamento para
cálculo renal com o equipamento Litotripsia Extracorpórea.
2.998/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Programa de Incentivo
à Aquicultura Familiar em nosso Município.
2.999/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar a Olimpíada da Terceira
Idade em nosso Município.
3.000/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar exames de DNA para
testes de paternidade em nosso Município.
3.001/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se organizar mutirão para a
realização de exame oftalmológico em nosso Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
3.002/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar vagas para
estacionamento em 45 graus na Rua Henrique Pontara.
CÍCERO DE AQUINO
3.003/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um poço artesiano
para servir à agricultura familiar, às entidades, ao CRAS I, às hortas e viveiros de mudas.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
3.004/17 - Requer informações sobre os valores gastos com a compra de uniforme
escolar no ano de 2016.
CÍCERO DE AQUINO
3.005/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar ou realizar concurso
público para psicólogos, para atuarem nas unidades básicas de saúde de todos os bairros do
Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
3.006/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se proceder fiscalização sobre
“caçambas” de entulhos estacionadas nas vias públicas.
3.007/17 - Requer informações sobre a viabilidade da aquisição de um caminhão
“prancha” ou o aluguel temporário de um guincho, a fim de dar cumprimento à Lei nº 6.303, de
23 de agosto de 2016.
3.008/17 - Requer informações sobre as políticas públicas de combate às drogas.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
3.009/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se dar publicidade das relações
de pacientes que aguardam vagas para internação há mais de 24 horas, nas unidades básicas
de saúde do Município e na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
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3.010/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se utilizar carimbo identificador
em animais equinos, bovinos e caprinos que perambulam nas vias públicas e rodovias do
perímetro urbano do Município.
3.011/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se obrigar a publicação, via
internet, dos dados referentes aos plantões médicos no município de Ourinhos.
3.012/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se subsidiar os gastos com
transporte, efetuados por estudantes de cursos superior e profissionalizante da região,
diariamente.
EDVALDO LÚCIO ABEL
3.013/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 457/2017, que requer
informações a respeito dos médicos pediatras da Rede Básica de Saúde.
EDVALDO LÚCIO ABEL / SALIM MATTAR
3.014/17 - Encaminha minuta de projeto de lei, que dispõe sobre o nivelamento na
execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, reperfilamento e "tapaburacos", nos tampões, bueiros, poços de visita, caixas de inspeção ou qualquer serviço de
manutenção em vias públicas e passeios no âmbito do município de Ourinhos e dá outras
providências.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
3.015/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se transferir a Central de Vagas
em Creche para o Centro de Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy.
CÍCERO DE AQUINO
3.016/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se providenciar a religação de
água nos campos de futebol das Associações de Moradores de Bairros da Sandiza e do Jardim
das Paineiras.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
3.017/17 - Requer informações sobre a possibilidade dos munícipes terem acesso à
emissão de segunda via de carnês de IPTU, emissão e validação de documentos, emissão da
Guia Unificada e verificação da situação do contribuinte através do site da Prefeitura.
3.018/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um canal de
comunicação instantânea entre o Poder Executivo e os munícipes.
3.019/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar Laboratórios de
Educação

Digital

e

Interativo

em

todas

as

escolas

municipais,

de

forma

que,

concomitantemente com a alfabetização, as crianças possam ser introduzidas no mundo digital
e tecnológico, através do uso de computadores, tablets e smartphones.
3.020/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar um mutirão de capina,
roçada, varrição e remoção de entulhos e lixos nos bairros, de forma a evitar a infestação de
mosquitos e pernilongos.
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3.021/17 - Requer informações a respeito do Plano Municipal de Gestão de Resíduos
Sólidos, bem como as ações realizadas na gestão, tratamento e destinação de resíduos
sólidos, para adequar às metas e diretrizes da Lei Federal.
3.022/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar ferramentas para a Nota
Fiscal Eletrônica, de forma a ampliar o controle dos tributos pagos e facilitar o pagamento do
Imposto Sobre Serviços (ISS) pelo contribuinte.
3.023/17 - Requer informações sobre a possibilidade da Administração Municipal, através
da Comissão de Licitação, transmitir todas as licitações ao vivo pelo site da Prefeitura,
possibilitando maior transparência e permitindo que os munícipes acompanhem os processos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
3.024/17 - Requer informações a respeito das constantes interrupções do fornecimento de
água na Rua Irineu Ferrazoli, principalmente aos sábados.
3.025/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se melhorar a utilização das
ambulâncias no transporte de pacientes no Município.

INDICAÇÕES:
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.890/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Sérgio
Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.891/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Feirante
Benedito Del Col - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.892/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Servidor
Manoel Costa (Duca) - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.893/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Zaida
Pontara de Souza - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.894/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Francisco Crespo - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.895/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Ana Neri.
1.896/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Arlindo
Bettio - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.897/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Antônio
de Souza Vianna - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.898/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Telésphoro Tupiná - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.899/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Jairo
Adalberto Bertaia - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.900/17 - Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Francisco Nunes de Mello - Vila Odilon.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.901/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão na Rua
Leontino Ferreira de Campos.
1.902/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão na Rua
Pelegrino Dadona.
RAQUEL BORGES SPADA
1.903/17 - Solicita roçada e limpeza em área verde localizada na Rua Sargento Lázaro
Rodrigues de Araújo, imediações do nº 210 - Recanto dos Pássaros III.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.904/17 - Solicita a instalação de bebedouro de água potável e refrigerada no Sistema de
Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
CÍCERO DE AQUINO
1.905/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Edwin Haslinger (Leopoldo) - Jardim Guaporé.
1.906/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Projetada B e Tenente Barbosa - Jardim Santa Fé.
1.907/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) e implantação de redutor de
velocidade no cruzamento das Ruas Prof. Francisco Dias Negrão e Abdallah Abujamra, bem
como pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre) no cruzamento da Rua Prof. Francisco
Dias Negrão com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
1.908/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Prof. Francisco Dias
Negrão, defronte ao Supermercado São Judas Tadeu.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.909/17 - Solicita limpeza das galerias e ramais de águas pluviais na Rua Luiz de
Carvalho - Jardim Anchieta.
1.910/17 - Solicita, junto à SAE, a realização de reparo asfáltico na Rua Manoel da Silva
Mano, no local onde foi realizado serviço pela Autarquia.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.911/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Zaida Pontara de Souza - Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi.
1.912/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Telésphoro Tupiná - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
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1.913/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Jairo Adalberto Bertaia - Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi.
1.914/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico - Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi.
1.915/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Feirante Benedito
Del Col - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.916/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Arlindo Bettio - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
CÍCERO DE AQUINO
1.917/17 - Solicita a poda de três árvores na Rua Gonçalves Ledo, bem como a poda de
duas árvores na Rua Orlando Azevedo, ao lado do nº 181 - Parque Minas Gerais.
1.918/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Prof. Francisco Dias
Negrão, defronte ao nº 206, saída para a Rodovia Raposo Tavares.
APARECIDO LUIZ
1.919/17 - Solicita retirada de entulho na Rua Joaquim Pedroso, defronte ao nº 86 - Vila
Mano.
1.920/17 - Solicita limpeza em terreno na Rua Santos Dumont, ao lado do nº 391.
1.921/17 - Solicita melhorias em malha asfáltica de todas as ruas do Parque Valeriano
Marcante.
CÍCERO DE AQUINO
1.922/17 - Solicita a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua Sérgio Oliveira de Moraes - Jardim Industrial.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.923/17 - Solicita melhorias na iluminação pública da Rua Arlindo Bellei - Jardim
Itamaraty.
1.924/17 - Solicita roçada e limpeza nas áreas verdes das proximidades da Rua Arlindo
Bellei - Jardim Itamaraty.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.925/17 - Solicita a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua José Neves de Oliveira.
1.926/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Valdir Martins
Tavares.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.927/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Benedito
Ignácio Pires.
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1.928/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Urias
Rocha - Jardim Flórida.
1.929/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Benedito
Siqueira Júnior - Jardim Flórida.
1.930/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Antônio
Dirceu Chierentin - Jardim Flórida.
1.931/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Catarina
Zaparoli Miranda - Jardim Flórida.
1.932/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Virgínia
Christoni Pires.
CÍCERO DE AQUINO
1.933/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Prof.
Francisco Dias Negrão e Eurico Amaral Santos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.934/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Avenida Matilde Abucham Abujamra.
CÍCERO DE AQUINO
1.935/17 - Solicita a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
das Avenidas Anel Viário e Joana Bacon Amadeu - Jardim Guaporé.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.936/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Benedito Ignácio Pires - Jardim Flórida.
1.937/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Catarina Zaparoli Miranda - Jardim Flórida.
1.938/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Urias Rocha - Jardim Flórida.
1.939/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Benedito Siqueira Júnior - Jardim Flórida.
1.940/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Antônio Dirceu Chierentin - Jardim Flórida.
1.941/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Virgínia Christoni Pires - Jardim Flórida.
CÍCERO DE AQUINO
1.942/17 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Jornalista Francisco de Almeida, defronte
ao nº 22 - Parque Minas Gerais.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.943/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Vereador Alberico Albano "Bio".
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1.944/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Brasílica Machado Bahia.
1.945/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
João Maria Camargo.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.946/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Vanderlei Querino da Silva - Vila
Sândano.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.947/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico, sinalização de trânsito e
melhorias na iluminação pública e nas galerias de águas pluviais da Rua Padre Rui Cândido da
Silva, próximo ao nº 3.000 - Vila Musa.
1.948/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico, sinalização de trânsito e
melhorias na iluminação pública e nas galerias de águas pluviais da Rua Maria do Carmo
Ferreira Matozinho, próximo ao nº 510 - Vila Musa.

MOÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
210/17 - De congratulações aos participantes e homenageados do 10º Concurso de
Poesias, realizado na cidade de Ourinhos.
SALIM MATTAR
211/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Cristina Cury.
RAQUEL BORGES SPADA
212/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio Batista da Cruz.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
213/17 - De congratulações ao Prefeito de Ipaussu, Sérgio Galvanin (Serginho), pela
realização da 9ª Festa do Peão de Ipaussu - Rodeio Indoor.
RAQUEL BORGES SPADA
214/17 - De congratulações aos Agentes de Combate às Endemias, pelos excelentes
serviços prestados.
EDVALDO LÚCIO ABEL
215/17 - De congratulações e aplausos ao Engenheiro Agrônomo Sr. Sérgio Luis Villas
Boas Tambara, Diretor Técnico Regional de Divisão da Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral - CATI, pela competência e dedicação profissional nos trabalhos realizados em prol dos
produtores rurais de Ourinhos e região.

PROJETOS DE LEI :
APARECIDO LUIZ
80/17 - Dispõe sobre denominação de via pública (Travessa Hugo Rosa).
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PREFEITO MUNICIPAL
81/17 - Dispõe sobre a previsão de benefício eventual - Aluguel Social - no âmbito da
Política Pública de Assistência Social e dá outras providências.
82/17 - Dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal do Bem Estar Animal de
Ourinhos - COMBEA, e do Fundo Municipal do Bem Estar Animal de Ourinhos - FUMBEA a ele
vinculado e dá outras providências.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
26/17 - Altera disposto da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências.
27/17 - Altera redação do art. 4º., da Lei Complementar nº. 413, de 17 de dezembro de
2003, que dispõe sobre a tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
e dá outras providências.
28/17 - Altera o art. 4º. da Lei Complementar nº. 961, de 07 de julho de 2017, que institui o
Projeto "Ourinhos Legal", que incentiva a legalização imobiliária na área urbana de Ourinhos.
29/17 - Dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá
outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 27 de setembro de 2017.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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