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28ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 27 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 28ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 27 de agosto
de 2018, 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 45/2018, do
VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO: Dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Bertolino Getco).

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 22 de agosto de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 28ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO / ABEL DINIZ FIEL
2.026/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar a Lei Complementar nº
474/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos), reduzindo de 25 para 20
anos o tempo de efetivo exercício para que o servidor possa adquirir o direito à "sexta-parte", a ser
incorporada aos seus vencimentos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.027/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 363/2018, que solicita reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Valdir Martins Tavares.
2.028/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 381/2018, que solicita a instalação de
bebedouro de água potável e refrigerada no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim
América.
2.029/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.197/2017, que solicita a construção
de calçada ao redor da área de lazer da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé.
2.030/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir galerias pluviais e bocas
de lobo na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte à EE “Dalton Morato Villas Boas”.
RAQUEL BORGES SPADA
2.031/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal da Educação, sobre o projeto de
ampliação do NEI "Benedita Fernandes Cury".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.032/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar Parceria Público-Privada PPP -, com objetivo de se implantar um hospital veterinário.
2.033/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar programas de incentivos
tributários, fiscais e logísticos para as empresas do Município, a fim de gerar mais empregos.
2.034/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social, cozinhas comunitárias/pedagógicas, utilizando produtos orgânicos
de produção própria.

Pag. 1

2.035/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura e revitalização no
Teatro Municipal Miguel Cury.
2.036/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e revitalização no
Aeroporto Jornalista Benedito Pimentel a fim de receber voos comerciais em nossa cidade.
2.037/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir calçadas ecológicas no
entorno das áreas verdes do Município.
RAQUEL BORGES SPADA
2.038/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir mais quatro salas na
EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves", para comportar alunos do 6º e do 9º anos.
2.039/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.568/2017, que solicita a instalação de
torneira na Praça Bertulino Custódio.
APARECIDO LUIZ
2.040/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground na área verde
da Praça Henrique Tocalino, defronte ao “Lanchódromo”.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.041/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir cursos de Língua
Brasileira de Sinais (Libras) nas escolas municipais.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.042/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 977/2018, que requer informações
sobre os servidores em estágio probatório que ocupam funções gratificadas.
2.043/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.252/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à alteração do sentido do
trânsito para mão única de direção na Rua Irineu Ferrazoli - Vila Emília.
2.044/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.295/2018, que solicita a implantação
de lombada ou lombofaixa na Rua Irineu Ferrazoli - Vila Emília.
2.045/18 - Requer informações da Prefeitura Municipal a respeito de todos os gastos com o
Instituto Tiradentes, de janeiro de 2017 até a presente data.
2.046/18 - Requer informações a respeito da reforma e melhorias em toda a estrutura da UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho".
2.047/18 - Requer informações do Ministério Público Estadual de Ourinhos acerca de todos
os processos e inquéritos civis abertos da atual gestão municipal, de janeiro de 2017 até a
presente data.
2.048/18 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias no asfalto e na iluminação
pública em toda a extensão do Jardim Itamaraty.
2.049/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 510/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar um projeto de doação de terrenos, com isenção de impostos,
no sentido de trazer mais indústrias e diminuir o desemprego no Município.
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2.050/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 511/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura dos distritos industriais.
2.051/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 512/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se implantar novos distritos industriais.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.052/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar, com urgência, os
obstáculos de concreto implantados na rotatória da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes"
(CAIC).
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.053/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 337/2018, que requer informações
sobre o levantamento atual do cadastro patrimonial de todo o sistema de iluminação pública do
Município.
2.054/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 335/2018, que requer informações
a respeito das melhorias na iluminação pública e no calçamento de todas as vielas do Município.
2.055/18 - Requer informações sobre a realização de levantamentos atualizados da situação
clínica dos pacientes que estão na fila de espera para consultas médicas especializadas no
Município.
2.056/18 - Requer informações sobre a realização de levantamentos atualizados da situação
clínica dos pacientes que estão na fila de espera para exames médicos no Município.
2.057/18 - Requer informações sobre a realização de levantamentos atualizados da situação
clínica dos pacientes que estão na fila de espera para cirurgias eletivas no Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.058/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mais locais para carga e
descarga na área central do Município.
2.059/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar a Casa de Apoio à Mulher,
para atender vítimas de violência doméstica.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.060/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 673/2018, que solicita realização de
melhorias no escoamento das águas pluviais na Rua Padre Rui Cândido da Silva - Vila Musa.
2.061/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 671/2018, que solicita realização de
melhorias no escoamento das águas pluviais na Avenida Domingos Camerlingo Caló - Vila Musa.
2.062/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 670/2018, que solicita instalação de
dispositivo (balanção ou boca de lobo) para melhorias no escoamento de águas pluviais na Rua
Izaira Saladini Crivellari - Jardim Esplendor.
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2.063/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 669/2018, que solicita instalação de
dispositivo (balanção ou boca de lobo) para melhorias no escoamento de águas pluviais na Rua
Júlio Mori - Jardim Santa Felicidade.
2.064/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 668/2018, que solicita instalação de
dispositivo (balanção ou boca de lobo) para melhorias do escoamento de águas pluviais na Rua
República - Vila Musa.
2.065/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 409/2018, que solicita a instalação de
dispositivo (balanção de concreto ou boca de lobo), visando melhorias no escoamento das águas
pluviais na Rua Brasílica Machado Bahia - Vila Musa.
2.066/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 407/2018, que solicita a instalação de
dispositivo (balanção de concreto ou boca de lobo), visando melhorias no escoamento das águas
pluviais na Rua Aleixo Garcia - Jardim dos Bandeirantes.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.067/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Governo, sobre a
possibilidade de se criar um calendário mensal de reuniões com os presidentes de associações de
moradores de bairros para discutir as necessidades e prioridades de cada bairro.
2.068/18 - Requer informações sobre o apoio prestado pela Prefeitura às entidades sociais e
filantrópicas que atendem no Município.
2.069/18 - Requer informações sobre os planos, programas e ações municipais de
atendimento às crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência.
2.070/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar a fiscalização do
Conselho Tutelar, principalmente nas "feiras da lua", visando coibir o consumo de bebidas
alcoólicas por menores.
2.071/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mais um pronto
atendimento até as 24 horas em outra região do Município.
2.072/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se transformar o Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá em um ponto de referência turístico e cultural do Município,
organizando eventos e atividades durante todo o ano, por meio das Secretarias Municipais de
Cultura, Educação e Esportes e Lazer.

INDICAÇÕES:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.835/18 - Solicita operação "tapa-buracos" da Rua Vereador Geraldo Bernardini, às margens
da Rodovia Raposo Tavares.
1.836/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Caetano Pereira.
RAQUEL BORGES SPADA
1.837/18 - Solicita a compra de cobertores para a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
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1.838/18 - Solicita a construção de boca de lobo na Rua Helena Biazon Saladini - Vila São
João.
1.839/18 - Solicita roçada e limpeza na Praça Dr. Hermelino Agnes de Leão.
1.840/18 - Solicita a construção de guias e sarjetas na Rua Alzira Gomes Queirós, próximo
ao nº 420, defronte ao terreno - Jardim Eldorado.
1.841/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua
Imprensa – Vila Odilon.
CÍCERO DE AQUINO
1.842/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre) na Rua Júlio Mori, no
trecho entre as Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e Manoel Joaquim Benatto.
1.843/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou "tapa-buracos" na Rua José de
Bastiani - "Expedicionário".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.844/18 - Solicita poda de árvore na Rua Manoel da Silva Mano, defronte ao n° 774 - Vila
Soares.
1.845/18 - Solicita pintura de sinalização de solo, indicando vagas de estacionamento para
deficientes, defronte ao COAS (Centro de Orientação e Apoio Sorológico), na Rua Don José
Marello n° 385 - Vila Perino.
ABEL DINIZ FIEL
1.846/18 - Solicita, com urgência, recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Benedito Ribeiro - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
1.847/18 - Solicita a erradicação de árvore, com urgência, na Rua Manoel Corrêa Gordo,
defronte ao n° 17 - Vila Vilar.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.848/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Raphael
Noschesi, defronte ao n° 462 - Jardim Itamaraty.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.849/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo “PARE” nos dois sentidos
das intersecções da Rua Benedito José Pinheiro.
1.850/18 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico Sustentável, a erradicação ou a poda de árvore no cruzamento das Ruas Júlio Mori e
Waichi Miwa, após a devida avaliação técnica.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.851/18 - Solicita poda de árvores na Rua Cambará, defronte aos n°s 450 e 460 – Vila São
José.
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1.852/18 - Solicita poda de árvore na Rua Vereador Adelino Breve, defronte ao n° 460 –
Jardim Josefina.

MOÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
180/18 - De pesar pelo falecimento da servidora pública Sra. Denise Freire.
RAQUEL BORGES SPADA
181/18 - De congratulações ao Pastor José Wellington Bezerra da Costa, pelos relevantes
serviços prestados.
EDVALDO LÚCIO ABEL
182/18 - De congratulações e aplausos à empresa Carmen Steffens, pelos excelentes
serviços prestados à nossa população, fazendo parte do cenário empresarial do Município,
representando umas das maiores marcas de moda da América Latina, com mais de 300 lojas em
17 países.
183/18 - De congratulações e aplausos à escolinha de futebol Associação Esportiva
Chuteirinha de Ouro, ao Sr. Nílton Batista Ângelo, aos organizadores, voluntários e,
principalmente, ao Dr. Francisco Eroídes Quagliato Filho (Dr. Kiko Quagliato), pela entrega de
uniformes para centenas de crianças.
184/18 - De congratulações e aplausos ao Sr. Lourival Fiorillo, proprietário da Loja Visual
Calçados, pelos excelentes serviços prestados à nossa população, fazendo parte do cenário
empresarial do Município.
ÉDER JÚLIO MOTA
185/18 - De congratulações à jovem ourinhense Fiama Jéssica Francieli Cardoso Rapette,
pela sua formação em Medicina, conquista após sete anos estudando em Cuba.
186/18 - De congratulações e aplausos ao Colégio Pólis, pelo aniversário de 23 anos de
fundação em nosso Município, comemorado em 22 de agosto.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
187/18 - De congratulações pelo transcurso do Dia do Soldado, comemorado em 25 de
agosto.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
188/18 - De congratulações à Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB
e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, pela promoção da Semana Nacional da Família,
entre os dias 12 e 18 de agosto de 2018, sob o tema: “O Evangelho da família, alegria para o
mundo”.
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PROJETOS DE LEI :
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / RAQUEL BORGES SPADA
57/18 - Cria o Concurso Cultural de Poesia e Desenho em comemoração ao centenário de
Ourinhos.
PREFEITO MUNICIPAL
58/18 - Dispõe sobre as regras para expedição de certidão de conformidade/diretrizes e uso
do solo, da aprovação dos projetos de loteamento, de desmembramento, de desdobro, de
unificação e de construções, da análise prévia, da expedição dos alvarás de demolição e “habitese” e/ou “ocupe-se”, da substituição de projetos, da anuência da Prefeitura e do cancelamento de
projeto.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
21/18 - Acrescenta §§ ao art. 4º da Lei nº 2.544, de 01 de novembro de 1984 (Código de
Edificações do Município) e dá outras providências.
22/18 - Regulamenta a Outorga Onerosa do Direito de Construir, nos termos do art. 155 da
Lei Complementar nº. 990, de 03 de julho de 2018 (Plano Diretor do Município de Ourinhos).
23/18 - Altera a Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o
Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 22 de agosto de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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