27ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018.
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 27ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 20 de agosto de 2018, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Discussão e votação do Requerimento nº 1.914/2018, remanescente da 25ª
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: VETO TOTAL Nº 1/2018, do PREFEITO
MUNICIPAL: Veto Total ao Projeto de Lei nº 65/2017, de autoria do Vereador Flávio
Luis Ambrozim, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de lâmpadas de
LED nos novos loteamentos do Município e dá outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 36/2018, do VEREADOR
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Romeu Biazotti).
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 40/2018, do VEREADOR
ÉDER JÚLIO MOTA: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Mário Duarte
Ribeiro).
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3/2018,
do VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE: Institui o Diploma Comemorativo
a ser outorgado à Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Ourinhos APAE, pelo transcurso dos 50 Anos de Fundação.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 15 de agosto de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 27ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.979/18 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°s 270 e 1.302/2018, que reivindicam a
construção de galerias de águas pluviais em todas as ruas do Jardim Colúmbia.
1.980/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 848/2018, que solicita a construção de
balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador Adelino Breve com a Alameda Lúcio
Antônio da Silva - Jardim Colúmbia.
ÉDER JÚLIO MOTA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.981/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 711/2018, que solicita a instalação de
academia ao ar livre no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.982/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.056/2018, que solicita a instalação de
lâmpadas de LED nas ruas onde estão situados prédios públicos, hospitais, postos de saúde,
CRAS, Centro POP, associações de moradores de bairros, secretarias municipais, Ginásio
Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho", Centro Cultural Tom Jobim, quadras
poliesportivas, praças e áreas de lazer.
APARECIDO LUIZ
1.983/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.480/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo "Devagar Escola" defronte à EMEF "Prof. José Alves Martins" - Jardim
Itamaraty.
RAQUEL BORGES SPADA
1.984/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar professor de balé para
capacitar os dezessete professores da rede.
1.985/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar professores de balé
para todos os CRAS e para o Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU.
1.986/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover uma gincana nas
escolas municipais para se arrecadar óleo usado.
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CÍCERO DE AQUINO
1.987/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.199/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se religar a água nos bebedouros da Praça Ângelo Christoni
(Praça dos Burgueses) e Praça Mário Santos Soares - Marico.
APARECIDO LUIZ
1.988/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar "Semana de
conscientização aos motoristas para que sejam respeitadas as faixas de pedestres".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.989/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ofertar qualificação permanente
aos servidores efetivos municipais.
1.990/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar uma maior divulgação dos
calendários de reuniões dos conselhos municipais.
1.991/18 - Requer informações a respeito das ações e projetos que vêm sendo realizados
com as associações de moradores de bairros do Município.
1.992/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar mutirões da saúde para
atendimentos ginecológico, neurológico e cardíaco.
1.993/18 - Requer informações sobre os programas desenvolvidos para combater e prevenir
as Doenças Sexualmente Transmissíveis - DSTs.
1.994/18 - Requer informações sobre os programas executados que visam à conscientização
e prevenção da gravidez na adolescência.
1.995/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar o Projeto "Cidade Viva"
nas praças e espaços de lazer para a juventude do Município.
1.996/18 - Requer informações a respeito das atividades de lazer, esporte e aprendizagem no
turno inverso ao do horário escolar, a fim de atender à juventude ourinhense.
1.997/18 - Requer informações sobre as entidades assistenciais que têm parceria com a
Prefeitura.
1.998/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar e reestruturar as
academias da saúde do Município.
1.999/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um programa municipal
de manutenção de estradas rurais.
2.000/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de equipes de
serviços de limpeza urbana, varrição, pintura de guias e sarjetas, capina e desentupimento de
bocas de lobo nos bairros periféricos.
2.001/18 - Requer informações sobre as ações já realizadas visando melhorias na
acessibilidade dos prédios públicos municipais.
2.002/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 327/2018, que solicita maior divulgação
sobre a distribuição de mudas de árvores realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
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2.003/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar a oferta de vagas nas
creches e escolas para o ano letivo de 2019, com a construção de novas salas de aula,
especialmente nos bairros onde a demanda não é atendida.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.004/18 - Requer informações sobre as obras da nova unidade básica de saúde do Jardim
Matilde, com recursos provenientes de emenda parlamentar do Deputado Federal Ricardo Trípoli.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.005/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada em
torno da Rua Serafim Signorini – Nova Ourinhos.
ABEL DINIZ FIEL
2.006/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar o Decreto Municipal nº
5.651, de 29 de março de 2009, que regulamenta a obrigatoriedade da construção de calçada no
passeio público de forma a garantir a acessibilidade e a mobilidade a pedestres e dá outras
providências, visando adequar às normas da ABNT NBR 9050:2015.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.007/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.552/2018, que requer
informações a respeito dos valores gastos, mês a mês, com operações “tapa-buracos”, de janeiro
de 2017 até a presente data.
2.008/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.365/2018, que requer
informações sobre o acidente ocorrido com o veículo oficial Toyota Corolla da Prefeitura Municipal.
2.009/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.362/2018, que requer o envio de
cópias de todos os relatórios mensais da Comissão de Avaliação da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho",
dos últimos seis meses.
2.010/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.361/2018, que requer
informações sobre o atendimento à Portaria nº 105, de 22 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre
autorização para servidores públicos municipais dirigir veículos oficiais e dá outras providências.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.011/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, com urgência,
policiamento por meio da Atividade Delegada no conjunto de casas do Residencial Recanto dos
Pássaros III.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.012/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se enviar relatório com o
número de Cargos e Funções Gratificadas da sede da Secretaria Municipal de Educação, bem
como o nome e a função de cada um.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
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2.013/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 236/2018, que solicita pintura de faixas
demarcatórias nas Ruas do Expedicionário e Duque de Caxias.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.014/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 974/2018, que requer informações
a respeito de quando será realizada a cirurgia de urgência de implantação de prótese no fêmur
esquerdo e direito do paciente Wilson Alves, que está esperando desde 2017, piorando cada vez
mais seu quadro clínico.
2.015/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 528/2018, que requer cópia do
estudo técnico que baseou o Decreto do Prefeito de aumento da Tarifa de Água, Esgoto e Lixo no
Município.
2.016/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 514/2018, que requer cópia do
estudo técnico que baseou o aumento do IPTU.
2.017/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 527/2018, que requer cópia do
estudo técnico que baseou o aumento da Contribuição de Iluminação Pública - CIP, no Município.
2.018/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 526/2018, que requer cópia do
estudo técnico que baseou o aumento do ISSQN no Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.019/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se agendar reunião entre
representante do Executivo, comissão de Vereadores e o Sr. Reinaldo Guaiquer, para tratar
exclusivamente do Ourinhos Motofest 2018, visando coibir excessos de ruído no evento.
2.020/18 - Requer informações sobre a possibilidade de adequação imediata das três faixas
de rolamentos existentes para duas faixas nas Ruas do Expedicionário e Duque de Caxias, em
cumprimento às medidas e normas previstas em resolução do Contran.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.021/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no
Residencial Ville de France.
2.022/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via
interligando as Ruas 14 de Julho e Vitório Christoni.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.023/18 - Requer informações sobre o protocolo de medidas pleiteadas pela Associação
Hípica de Ourinhos, relativamente à necessidade de se impor horários, isolamento para proteção e
bem estar de animais instalados no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, bem como o
cumprimento da legislação federal quanto ao limite de 85 decibéis para emissão de ruídos durante
a realização do Ourinhos Moto Fest, no período entre 06 e 09 de setembro de 2018.
CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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2.024/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 95/2018, que solicita recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em todas as ruas do Parque Minas Gerais, Vila Boa Esperança e
Residencial Parque Gabriela.

INDICAÇÕES:
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.821/18 - Solicita pintura de linhas de estímulo à redução de velocidade e reforço da
sinalização de trânsito na Rua Onofre Antônio Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB).
1.822/18 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização
(Proibido Estacionar) na Rua Maurício Biondo Netto, defronte ao nº 470 - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.823/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua Silva
Jardim.
APARECIDO LUIZ
1.824/18 - Solicita poda de árvore na Rua Antônio Francisco Saladini, defronte ao n° 144 Parque Pacheco Chaves.
CÍCERO DE AQUINO
1.825/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua José Felipe do Amaral, nos postes nºs
15/303, 5/432, 251/260, 11-93 e 11/400.
1.826/18 - Solicita pavimentação asfáltica e construção de galerias de águas pluviais, guias e
rede de esgoto em trecho de 200 metros da Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Jardim São Carlos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.827/18 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização de
trânsito na Rua Alberto Mori, defronte à EMEF "Evani Maioral Ribeiro Carneiro" - Parque Minas
Gerais.
CÍCERO DE AQUINO
1.828/18 - Solicita a instalação de lombofaixa ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua
12 de Outubro, defronte ao nº 442 - Vila Margarida.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.829/18 - Solicita poda de árvore na Rua Fernando Natale, defronte ao nº 90 – Jardim
Santos Dumont.
1.830/18 - Solicita poda de árvore na Rua João Ferreira, defronte ao nº 509 - Vila São Luiz.
ÉDER JÚLIO MOTA
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1.831/18 - Solicita pavimentação na pista de caminhada do Jardim São Silvestre.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.832/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre e “Pare”) em toda a
extensão do Jardim Primavera.
1.833/18 - Solicita poda de árvore entre as Ruas Hermínio Sabino e Carlos Augusto Amaral Jardim São Judas Tadeu.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
1.834/18 - Solicita melhorias no asfalto em toda a extensão do Jardim São Carlos.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
168/18 - De congratulações à Direção, Professores e Alunos da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron", por representar as escolas de Ourinhos na Olimpíada Brasileira de Robótica,
realizada no dia 1º de julho na cidade de São Paulo, conquistando a medalha de bronze na
competição da fase regional.
CÍCERO DE AQUINO
169/18 - De congratulações ao Cosmos Futebol Clube, pelos seus 39 anos de atuação no
Município, fundado em 22 de julho de 1979.
ABEL DINIZ FIEL
170/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes Nunes Faria.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
171/18 - De repúdio à ação da Polícia Militar Ambiental de Ourinhos, pela aplicação de
multas de trânsito em perímetro urbano do Município, cuja atribuição compete ao policiamento da
1ª. Companhia da Polícia Militar do 31°. BPM/I.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
172/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Daniel Camargo.
EDVALDO LÚCIO ABEL
173/18 - De congratulações e aplausos ao Poupatempo Ourinhos, pelo excelente
atendimento e formidável trabalho desenvolvidos em prol da população de Ourinhos e região.
174/18 - De congratulações e aplausos ao Deputado Federal Capitão Augusto, que pela
segunda vez recebe o prêmio Congresso em Foco, se classificando em quinto colocado, dentre os
513 deputados, como o melhor Deputado Federal do Brasil, com destaque no combate à
corrupção e ao crime organizado.
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ÉDER JÚLIO MOTA
175/18 - De congratulações ao Administrador da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, Sr.
Fernando Alberto Paderno de Abreu, bem como às Sras. Daniela de Souza, Érika Matias e Isabel
Cristina de Lucio Ferreira e toda sua equipe, pelo grande trabalho e empenho realizado em
Ourinhos.
176/18 - De congratulações ao Sr. Ariovaldo de Almeida Silva Júnior, Diretor do Sindicam Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Ourinhos e Região -, pelo grande
trabalho realizado em prol dos caminhoneiros do Estado de São Paulo.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
177/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Marcia Agrela de Barros.
EDVALDO LÚCIO ABEL
178/18 - De congratulações e aplausos ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI de Ourinhos, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, com toda a equipe, em prol
da qualificação de jovens e adultos para o mercado de trabalho no Município.
179/18 - De congratulações e aplausos à Profa. Maria Tereza Paschoal de Moraes, pela
conquista, como primeira colocada, do Prêmio Espírito Público, na categoria Educação.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
19/18 - Revoga o art. 3º da Lei Complementar nº. 993, de 19 de julho de 2018, que dispõe
sobre autorização para doação de área pública à Fazenda do Estado de São Paulo, para a
construção da sede do Ministério Público no Município de Ourinhos e dá outras providências.
20/18 - Altera dispositivos da Lei da Complementar nº. 860, de 18 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre a criação de Adicional de Atividades de Atendimento no Poupatempo a servidores
públicos municipais e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 15 de agosto de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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