14ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 06 DE MAIO 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 14ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 06 de maio de 2019, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Discussão e votação dos Requerimentos nºs 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.191,
1.204 e 1.205/2019, remanescentes da 13ª 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: PROJETO DE LEI Nº 9/2019, do VEREADOR JOSÉ
CARLOS VIEIRA DOS SANTOS: Dispõe sobre denominação de próprio municipal
(Praça Estelita Felisbino Moreira “Dona Santa”).
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 28/2019, do VEREADOR
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS: Dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Quadra Poliesportiva "Odilon Pasqual").
3. Primeira Discussão e Votação: PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº
1/2019, dos VEREADORES RAQUEL BORGES SPADA / ANÍSIO APARECIDO
FELICETTI / ABEL DINIZ FIEL / APARECIDO LUIZ / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO /
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA / JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS:
Acrescenta o § 2° ao Artigo 1° da Lei Orgânica do Município de Ourinhos,
reconhecendo a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - como meio legal de
comunicação e expressão.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 02 de maio de 2019.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 14ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.212/19 - Requer informações sobre a previsão de início dos serviços de revitalização do
lago próximo à Unimed e investimentos naquele local para a construção de pista de caminhada
nos arredores.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.213/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar e revitalizar o
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves como
pintura, troca de lâmpadas, melhorias no estacionamento, dentre outros.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.214/19 - Requer providências no sentido de se oficiar a ANTT - Agência Nacional de
Transportes Terrestres - e a ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo -,
sugerindo a viabilidade de que ônibus interestaduais possam oferecer a condição de
embarque/desembarque no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves.
1.215/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando um
novo projeto de acesso de ônibus interestaduais e intermunicipais ao Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
RAQUEL BORGES SPADA
1.216/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para transferir
mais funcionários para o viveiro de mudas, para dar andamento no projeto de plantio com os
idosos.
1.217/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se concluir a construção do
banheiro no viveiro de mudas.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.218/19 - Requer informações a respeito das ações que a Prefeitura Municipal está
realizando no cumprimento da Lei nº 5.878/2012, deste Vereador, que dispõe sobre a
nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipal e dá outras providências.
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1.219/19 - Requer informações a respeito das ações que a Prefeitura Municipal está
realizando no cumprimento da Lei nº 6.098/2014, que dispõe sobre os critérios para a
contratação de fornecedores na forma da ficha limpa, visando proteger a probidade e
moralidade na Administração Municipal de Ourinhos, e dá outras providências.
EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.220/19 - Requer informações a respeito das ações que a Prefeitura Municipal está
realizando no cumprimento da Lei nº 6.217/2015, que dispõe sobre a proibição de contratações
de parentes, até o quarto grau, de agentes públicos, conforme especifica, para cargos de
provimento em comissão ou em caráter temporário e dá outras providências.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.221/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar escolinhas de futebol
de salão, voleibol, handebol e basquete, para ambos os sexos, no Conjunto Habitacional
Caiuá.
1.222/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar vagas para
estacionamento em 45 graus na Rua Henrique Pontara.
1.223/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mão dupla de
direção na Rua 13 de Maio, entre as Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio Prado.
RAQUEL BORGES SPADA
1.224/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a
construção de acesso na Rua 3 de Maio para a Rua Vitório Christoni, para melhorar o trânsito
de veículos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.225/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária no
Jardim Guaporé.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.226/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar ou comprar,
urgentemente, novas portas para a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", pois a maioria apresenta-se
em situação crítica.
1.227/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se atender a Lei Municipal nº
5.125/2007, que dispõe sobre prazo para atendimento de consultas médicas e exames de
saúde na Rede Pública Municipal a pacientes com idade igual ou superior a 65 anos e dá
outras providências.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.228/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária na
Vila Brasil.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
1.229/19 - Requer informações a respeito da fiscalização quanto à obrigação dos postos
de combustíveis do Município em informar se a gasolina comercializada é formulada ou
refinada, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 814, de 27 de julho de 2012.
1.230/19 - Requer informações a respeito das providências adotadas para a aquisição de
uniformes para o funcionalismo público, de acordo com a Lei Municipal n°. 4.646, de 29 de
maio de 2002.
1.231/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se firmar convênio com a
União dos Municípios da Média Sorocabana - UMMES -, para viabilizar a realização de exames
de

ultrassonografia,

endoscopia,

colonoscopia,

tomografia,

mamografia,

ressonância

magnética, entre outros.
1.232/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar manutenção ou
troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua 13 de Maio, no dois últimos quarteirões
próximos da Rodovia.
1.233/19 - Requer o envio de lista com todos os tipos de exames, cirurgias e consultas de
especialidades, contendo, também, o local e o responsável médico, realizados pela Rede
Básica de Saúde no Município.
SALIM MATTAR
1.234/19 - Encaminha minuta de projeto de lei que dispõe sobre o provimento de soros
antiofídico, antiaracnídico e antiescorpiônico nas unidades de emergência e urgência do
sistema de saúde do Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.235/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na sede da
Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves.
1.236/19 - Requer informações a respeito de quantas cirurgias foram realizadas, mês a
mês, com dinheiro do Município, de janeiro de 2019 até a presente data.
1.237/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se comprar, urgentemente, novas
cortinas divisórias de leito hospitalar para a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", pois faz-se
necessário proporcionar maior privacidade, segurança e higiene aos leitos dos pacientes.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.238/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 74/2018, que solicita operação
“tapa-buracos”, reperfilamento ou recapeamento asfáltico na Rua Santa Catarina, entre as
Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo.
1.239/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 72/2018, que solicita operação
“tapa-buracos”, reperfilamento ou recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso, entre as Ruas
Narciso Migliari e Gaspar Ricardo.
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1.240/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 75/2018, que solicita operação
“tapa-buracos”, reperfilamento ou recapeamento asfáltico na Rua Chile, entre as Ruas Narciso
Migliari e Gaspar Ricardo.
1.241/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 2.794/2017, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Japão - Parque Valeriano Marcante.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / CÍCERO DE AQUINO
1.242/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.926/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de redutores
de velocidade desde a Rodovia Mello Peixoto até o Paredão, principalmente defronte ao
Memorial Garden Cemitério Parque, bem como na Estrada da CESP até o Paredão, nas
entradas e saídas de veículos, e também seja estudada a necessidade de instalação de placas
sinalizando a entrada e saída de veículos longos no cruzamento da Estrada Vicinal Fernando
Antônio Paschoal com a Estrada da CESP.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.243/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma pista de
caminhada em torno da Praça Vicente Lopes.
1.244/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se replantar grama na Praça João
Ferreira de Araújo (Estacionamento da Praça dos Ferroviários) e manutenção na rua ali
existente.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.245/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre a
possibilidade de se instalar uma unidade do CRAS no Parque Pacheco Chaves.
APARECIDO LUIZ
1.246/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma comissão
intersetorial de saúde do trabalhador, envolvê-la em todas as ações pertinentes à política de
saúde do trabalhador na área de saúde e estimular o fortalecimento da participação da
comunidade, trabalhadores e controle social.
1.247/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos do perfil
epidemiológico do adoecimento dos trabalhadores em toda a área de abrangência, com o
objetivo de estabelecer as prioridades nas ações de promoção e prevenção dos agravos à
saúde do trabalhador.
1.248/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reduzir a carga horária dos
agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, de acordo com a vivência
dos profissionais.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.249/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar mais coletores de
lixo no município de Ourinhos.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.250/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Vicente
Lopes, no Jardim Eldorado, com poda de árvores, roçada, conserto das calçadas em torno da
praça, instalação de uma trave para futebol, bem como demarcação do campo e pintura da
quadra.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.251/19 - Requer informações sobre a taxa de coleta de lixo.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.252/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias nas faixas
de trânsito da Rua do Expedicionário.

INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
689/19 - Solicita a revitalização da área institucional da Alameda Lúcio Antônio da Silva Jardim Colúmbia -, com a instalação de academia da saúde, pista de caminhada, bancos de
concreto, dentre outros.
690/19 - Solicita a revitalização da praça na área institucional delimitada pelas Ruas Stella
Maria Toloto, Fernando José Monteiro, Sebastiana Cândida de Paula Carvalho e Francisco
Masiero - Jardim Josefina -, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de
caminhada, bancos de concreto, dentre outros.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
691/19 - Solicita repintura de sinalização de solo indicando vagas de estacionamento para
deficientes na Rua 9 de Julho, 644, defronte à sede da AIPOMESP Ourinhos.
ABEL DINIZ FIEL
692/19 - Solicita, com urgência, pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Valdir
Martins Tavares - Chácaras Bom Retiro -, conforme pedido de moradores da região.
CÍCERO DE AQUINO
693/19 - Solicita poda de árvore na Rua Atílio Toloto, defronte ao nº 834.
694/19 - Solicita, com urgência, recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapa-buracos” na Rua Dario Alonso.
695/19 - Solicita, com urgência, recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapa-buracos” na Rua Pedro Migliari "Tico".
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
696/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das ruas
da Vila Operária.
697/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das ruas
do Jardim São Jorge.
698/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua João Madeira.
CÍCERO DE AQUINO
699/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão das Ruas Vanderlei Costa, Elias Gardim, Rubens Saladini e Jornalista
Adalcimar Regina Guandalini Tupina.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
700/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua Noboru Endo - Jardim Anchieta.
701/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico no Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá.
CÍCERO DE AQUINO
702/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Emília Brechesi Saladini - Jardim Anchieta.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
703/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua Pedro Toloto - Jardim Anchieta.
APARECIDO LUIZ
704/19 - Solicita limpeza em toda a extensão do Córrego Monjolinho.
705/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Comandante Leonor Pedrotti, nas
proximidades do NEI “Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - VICO”.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
706/19 - Solicita reperfilamento asfáltico na Rua Barão do Rio Branco, entre a Rua Duque
de Caxias e a Avenida Nilo Signorini.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
707/19 - Solicita poda de árvores de pintura de sinalização de solo e limpeza de bocas de
lobo e de guias e sarjetas na Rua João Hernandes.
708/19 - Solicita poda de árvores, de pinturas de sinalização de solo e limpeza de bocas
de lobo e de guias e sarjetas na Rua Takao Kichise.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
709/19 - Solicita reperfilamento asfáltico da Rua Brasil entre a Avenida Nilo Signorini e a
Rua José Felipe do Amaral.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
710/19 - Solicita poda de árvores, pintura de sinalização de solo e limpeza de bocas de
lobo e de guias e sarjetas na Rua Sebastião Domingos Arantes.
711/19 - Solicita revitalização da rotatória na confluência da Rua Antônio Bonifácio com a
Rua Vicente Ernesto de Lucca, realizando pintura de sinalização de solo, instalação de placas
de trânsito, etc.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
712/19 - Solicita a instalação de bicicletário na Praça Melo Peixoto.
713/19 - Solicita pintura de sinalização do solo nas travessas da Rua Constituição com a
Rua Fernando Sanches e também com a Rua São José.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
714/19 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua 9 de Julho, defronte à Delegacia de
Ensino.
RAQUEL BORGES SPADA
715/19 - Solicita roçada e limpeza de terreno na Rua Padre Bruno Welter, em frente ao n°
440.
716/19 - Solicita manutenção em porta do banheiro da USF do Jardim Flórida.
ABEL DINIZ FIEL
717/19 - Solicita, em caráter de emergência, roçada e limpeza em área verde situada no
final da Rua Cândido Corrêa de Araujo - Residencial Matioli.
718/19 - Solicita, em caráter de emergência, limpeza das bocas de lobo e instalação de
suas tampas no final da Rua Cândido Corrêa de Araujo - Residencial Matioli.
719/19 - Solicita, em caráter de emergência, a troca de lâmpadas por LED na rotatória da
Rua Cândido Corrêa de Araujo - Residencial Matioli.
720/19 - Solicita a construção de muretas e calçadas nas áreas verdes situadas na Rua
Santa Mônica, na esquina da Rua Cândido Corrêa de Araujo - Residencial Matioli.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
721/19 - Solicita corte de árvore na Rua Onofre Alves Moreira, em frente ao nº 782 Parque Pacheco Chaves.
722/19 - Solicita a implantação de redutores de velocidade (lombada) na Rua Lauro
Zimmermann Filho, próximo à EMEF "José Alves Martins" - Jardim Itamaraty.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
723/19 - Solicita poda de árvore na Rua João Teodoro Bernardo, na esquina com a Rua
Tereza Gonçalves Chiaradia.
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MOÇÕES:
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
114/19 - De congratulações à Victória Isabelly por representar a cidade de Ourinhos no
Concurso Miss & Mister Infanto-Juvenil do Estado de São Paulo de 2019, Vice-Mini Miss
Ourinhos, na cidade de Mogi Guaçu-SP.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
115/19 - De congratulações ao Presidente Sr. Celso Zanuto e demais diretores da Santa
Casa de Misericórdia de Ourinhos, pela construção do novo Centro Materno Infantil.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
116/19 - De congratulações ao Nickolas Barbosa, por representar a cidade de Ourinhos no
Concurso Miss & Mister Infanto-Juvenil do Estado de São Paulo de 2019, Mister Juvenil
Ourinhos, na cidade de Mogi Guaçu-SP.
117/19 - De congratulações à Isabelly Garcia, por representar a cidade de Ourinhos no
Concurso Miss & Mister Infanto-Juvenil do Estado de São Paulo de 2019, Vice-Miss Teen
Ourinhos, na cidade de Mogi Guaçu-SP.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
118/19 - De congratulações ao Servidor Josué Rubens Barbosa, Gerente de Expediente
Funerário do Velório Municipal, pelo excelente desempenho demonstrado em sua função, zelo
e seriedade, proporcionando um melhor atendimento a toda a população, bem como pela
visível transformação no tocante à limpeza e higiene, interna e externa, do local.
119/19 - De congratulações ao Cantor Zé Roberto, por completar 10 anos de carreira.
ABEL DINIZ FIEL
120/19 - De congratulações ao Pastor Abner Cerqueira Leite, com 91 anos de idade, pelos
37 anos a frente do Ministério, como Pastor Presidente da 3ª Igreja do Evangelho
Quadrangular, situada no Jardim Eldorado.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
121/19 - De congratulações a dupla sertaneja Célio e Serginho, pela participação no
Programa do Ratinho, garantindo nota máxima dos jurados, representando brilhantemente
nosso Município.
CÍCERO DE AQUINO
122/19 - De pesar pelo falecimento de Rosemar Rodrigues de Souza.
123/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Sônia Regina Venâncio.
124/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Avelino de Aquino Marques.
RAQUEL BORGES SPADA
125/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antonio Carlos de Oliveira.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
126/19 - De pesar pelo falecimento de Alcides Vita Filho.
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127/19 - De pesar pelo falecimento de João Carlos Carnevale.
128/19 - De pesar pelo falecimento de Marina Nunes Medeiros Faustino.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
129/19 - De congratulações ao coletores de lixo lotados na SAE, pelo excelente trabalho
realizado em nossa cidade.

PROJETO DE LEI :
ABEL DINIZ FIEL
42/19 - Obriga as clínicas veterinárias, pet shops e demais estabelecimentos do ramo a
divulgarem a relação de cães e gatos que receberem vacinação contra a raiva, Parvovirose e
Cinomose.
Secretaria da Câmara Municipal, em 02 de maio de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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