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15ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 11 DE MAIO DE 2020.
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 15ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 11 de maio de
2020, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Continuidade de discussão e votação do Requerimento n° 901/2020 e da
Moção 153/2020, remanescentes da 14ª 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 12/2020, do
VEREADOR SALIM MATTAR: Dispõe sobre a publicação pelo Poder
Executivo, através de sítio eletrônico oficial, de forma anual, acerca da
aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo Município de
Ourinhos e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 06 de maio de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 15ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
APARECIDO LUIZ
927/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar mesas, com bancos de
concreto, em área verde situada ao lado da EMEF "Prof. Jorge Herkrath" - Parque Pacheco
Chaves.
928/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil em área
verde situada ao lado da EMEF "Prof. Jorge Herkrath" - Parque Pacheco Chaves.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
929/20 - Requer informações, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER -,
sobre a possibilidade de se construir passarela na Rodovia Raposo Tavares, no KM 378 + 600
metros, sobre o trevo da Vila Brasil.
930/20 - Requer informações, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER -,
sobre a possibilidade de se construir passarela na Rodovia Raposo Tavares, no KM 379,
interligando o Jardim Josefina ao Conjunto Habitacional de Interesse Social Itajubi.
CÍCERO DE AQUINO
931/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar gratuitamente
caixas d'água para famílias carentes, observados os requisitos a ser estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Assistência Social.
932/20 - Requer informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico previsto nas
Ruas Sebastião Simião de Souza e Profa. Maria José Ferreira.
RAQUEL BORGES SPADA
933/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 344/2020, que solicita manutenção
asfáltica na Rua Lauro Zimmermann Filho, defronte ao Condomínio Moradas Ourinhos.
934/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 410/2020, que solicita melhorias na
malha asfáltica da Rua Lauro Zimmermann Filho, em frente ao ponto de ônibus, próximo do
Condomínio Moradas.
APARECIDO LUIZ
935/20 - Requer informações sobre o atendimento ao Processo nº 14385/2020,
protocolado na Prefeitura, referente à solicitação de providências a respeito do terreno situado
na Rua José de Bastiani - "Expedicionário", ao lado do nº 473, no Jardim Oriental, pois o local
encontra-se com mato alto, lixo e entulho.
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ABEL DINIZ FIEL
936/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, quanto
à possibilidade de se designar agentes para acompanhar as visitas das equipes de combate a
endemias, de maneira a garantir que os munícipes não neguem acesso aos quintais.
RAQUEL BORGES SPADA
937/20 - Requer informações quanto ao cronograma previsto da Operação Cidade Limpa
na Vila São João e na Vila Odilon.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
938/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se implantar projeto de horta
comunitária no Jardim Josefina.
939/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se revitalizar a praça na área
verde institucional 280, no Jardim Josefina, com instalação de playground, academia, pista de
caminhada, bancos e outras melhorias.
RAQUEL BORGES SPADA
940/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar tendas e cadeiras em
frente às agências da Caixa Econômica Federal, onde estão sendo realizados os pagamentos
do Auxílio Emergencial, e disponibilizar servidores públicos municipais para auxiliar na
organização e higienização.
EDVALDO LÚCIO ABEL
941/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se reformar a quadra de
esportes situada em frente ao Posto de Saúde da Vila Odilon, que está totalmente
abandonada.
942/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar um portal para
consulta da fila de espera do SUS, para usuários acessarem a página e verificar, em tempo
real, a sua posição para consultas, exames e cirurgias eletivas.
943/20 - Requer seja oficiado à Prefeitura, através da Comissão de Saúde do Legislativo,
para que verifique a possibilidade de estudos para a volta parcial da realização de cirurgias
eletivas no Município, principalmente para os casos mais críticos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
944/20 - Requer cópia dos diplomas de curso superior e ensino médio de todos os
contratados nos cargos em comissão de Diretor.
945/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.394/2019, que requer
informações sobre as tubulações que se encontram na Estação de Tratamento de Água
Prefeito Antônio Luiz Ferreira - ETA.
946/20 - Requer informações sobre os valores gastos pela Prefeitura Municipal com a
compra de emulsão asfáltica, do início do atual mandato até a presente data.
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947/20 - Requer informações sobre os valores gastos pela SAE - Superintendência de
Água e Esgoto - com a compra de emulsão asfáltica, do início do atual mandato até a presente
data.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
948/20 - Requer informações sobre a possibilidade de providências no sentido de se
isentar da cobrança de fornecimento de água a ADAO - Associação dos Defensores dos
Animais de Ourinhos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
949/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.419/2019, que solicita a implantação
de redutor de velocidade (lombada) na Rua Manoel da Borba Gato, defronte ao nº 191 - Jardim
dos Bandeirantes.
950/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.256/2019, que solicita a construção
de dispositivo de acessibilidade na calçada da Rua 12 de Outubro n° 480 - Vila Margarida, em
frente à Igreja Presbiteriana.
951/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.403/2019, que solicita a repintura de
sinalização de solo em todas as ruas da Vila São Luiz.
CÍCERO DE AQUINO
952/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento no ecoponto para descarte de galhada, localizado na Estrada de
Guaraiúva.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
953/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.022/2019, que solicita reparo no
portão lateral da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC), localizado na Rua Antônio
Henrique Rolli, defronte a EE "Dr. Ary Corrêa".
954/20 - Requer informações sobre a possibilidade de oficiar à Direção do Banco do
Brasil, visando a desativação do SERET - Serviço Regional de Tesouraria de Ourinhos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
955/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, a respeito de quais os requisitos, para instalação dos braços de iluminação pública com
as luminárias de LED, devem ser atendidos conforme resposta do Requerimento 2.521/2019.
956/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, a respeito de quanto foi gasto com asfalto, mês a mês, por bairro no município de
Ourinhos, de 2017 até a presente data.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
957/20 - Requer informações sobre os valores gastos com a GRPTV Ourinhos.
958/20 - Requer informações sobre os valores gastos com as exonerações e
recontratações de servidores em cargos comissionados.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
959/20 - Requer informações a respeito do tempo de espera de agendamento médico
especializado.
960/20 - Requer informações sobre a frota de veículos terceirizados que prestam serviços
à Prefeitura Municipal.
961/20 - Requer informações sobre a previsão para a construção de passeios públicos, ao
redor de todas as áreas verdes do Município.
962/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 863/2018, que requer
informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a possibilidade
de se instalar iluminação pública no canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, entre o trevo
da Vila Brasil e a Empresa Tecnal.
963/20 - Requer informações sobre a existência de projeto para acolher mulheres vítimas
de violência doméstica.
964/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 379/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se incluir os usuários do Centro POP na realização de
serviços gerais junto à Prefeitura.
965/20 - Requer informações e descrições sobre as áreas cedidas por Lei, que não foram
devidamente utilizadas.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
966/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais recursos
foram destinados pelos Governos Federal e Estadual para investimentos referentes ao
Coronavírus (COVID-19), bem como quais serviços estão sendo prestados com as referidas
verbas.
967/20 - Requer informações da Santa Casa de Misericórdia sobre quais recursos foram
destinados pelos Governos Federal e Estadual para investimentos referentes ao Coronavírus
(COVID-19), bem como quais serviços estão prestados com as referidas verbas.

INDICAÇÕES:
APARECIDO LUIZ
645/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Maria de Paula Leite Moraes, defronte ao n°
450; na Rua Maria José Milani, defronte ao nº 132; e na Rua Antônio Bonifácio, defronte ao n°
165.
CÍCERO DE AQUINO
646/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na
Rua Marieta de Oliveira Vianna e Silva, entre as Ruas Profa. Maria José Ferreira e Irineu
Pereira da Silva.
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647/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na
Rua Marieta de Oliveira Vianna e Silva, entre a Rua Profa. Maria José Ferreira e a Avenida
Santino Brianezi.
APARECIDO LUIZ
648/20 - Solicita lavagem e limpeza em geral na Praça Melo Peixoto.
CÍCERO DE AQUINO
649/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro tipo) na Rua
Domingos Ângelo, altura do nº 158.
650/20 - Solicita recapeamento asfáltico nas vielas que ligam os bairros: Jardim América,
Jardim São Domingos e Jardim Ouro Fino, entre as Ruas Olívio Minucci, Antônio Zaki
Abucham, Manoel Vieira Pinto, Benedito Perino e Atílio Toloto.
APARECIDO LUIZ
651/20 - Solicita retirada de galhada na Avenida Horácio Soares, defronte ao nº 1.650.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
652/20 - Solicita revitalização, sinalizações de solo e instalação de placa de trânsito na
rotatória que dá acesso à Vila Brasil, Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau, Jardim
Anchieta, Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant e bairros adjacentes.
APARECIDO LUIZ
653/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Marechal Deodoro, defronte ao nº 179.
654/20 - Solicita lavagem e limpeza geral no Espaço Comercial "Alberto Matachana"
(Calçadão), localizado na Rua Paraná - Centro.
655/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao nº 1.321.
656/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Maria Travagini Christoni.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
657/20 - Solicita instalação de placas indicativas de limite de velocidade e pintura de
sinalização de solo ao longo de todas as ruas do Jardim Furlan.
APARECIDO LUIZ
658/20 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas do Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB).
CÍCERO DE AQUINO
659/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Profa. Maria José Ferreira, entre a Rua Marieta de Oliveira Vianna e Silva e a Avenida
Paulo Bozon Verduraz.
RAQUEL BORGES SPADA
660/20 - Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" na Rua Constituição, defronte ao
nº 351.
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661/20 - Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
João Albano - Jardim Matilde.
662/20 - Solicita o recolhimento de sofá abandonado na Rua República, defronte ao nº
465.
663/20 - Solicita a retirada de galhadas na Rua República, defronte ao nº 616.
ABEL DINIZ FIEL
664/20 - Solicita retirada de galhada na esquina das Ruas Sérgio Emygdio de Faria Sérgio Farmacêutico e Xisto Antônio de Souza.
665/20 - Solicita vistoria e nebulização, por parte da Divisão de Combate a Endemias, em
casarão abandonado na Rua Francelina Grossi Archangelo (antigo Pedrão Queijeiro).
666/20 - Solicita implantação de sarjetas e encascalhamento nas vias de acesso à
passarela entre o Jardim do Sol e o Jardim Colorado, tendo em vista o grande fluxo de pessoas
no local.
667/20 - Solicita reparos na canalização da boca de lobo situada na passarela entre o
Jardim do Sol e o Jardim Colorado, a qual está provocando erosão, prejudicando os
deslocamentos no local.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
668/20 - Solicita instalação de placas de limite de velocidade e pintura de sinalização de
solo ao longo de todas as ruas do Jardim Estoril.
669/20 - Solicita instalação de placas de limite de velocidade e pintura de sinalização de
solo ao longo de todas as ruas do Jardim Nazareth.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
670/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Orlando Azevedo, em frente ao n° 110.
CÍCERO DE AQUINO
671/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Alcides Chierentin - Jardim Anchieta.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
672/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Pedro Alexandre, próximo ao nº 953.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
673/20 - Solicita pintura de faixa de pedestres e sinalização de “PARE” em todos os
cruzamentos da Avenida Presidente Goulart, no Jardim Santos Dumont.
674/20 - Solicita troca de lâmpadas queimadas dos postes do início da Avenida Santino
Brianezi, no Jardim São Judas Tadeu.
675/20 - Solicita retirada de galhadas na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, próximo
ao nº 450 - Jardim Ouro Verde.
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MOÇÕES:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
154/20 - De congratulações à dupla Carlos & Caio e à ABN TV, pela realização da live
solidária, ocorrida em 30 de abril, que arrecadou 7 toneladas de alimentos e 692 litros de leite
em prol de entidades assistenciais de Ourinhos.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
155/20 - De congratulações à Sra. Dirce e ao Sr. Nardo, proprietários do Bar da Dirce, na
Vila Odilon.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
156/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Aparecido de Oliveira.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
157/20 - De reconhecimento e aplausos ao 31º BPM/I de Ourinhos e aos policiais militares
escalados na madrugada do último dia 2 de maio, por ocasião do ataque criminoso ao Banco
do Brasil de Ourinhos.
158/20 - De congratulações e aplausos ao repórter Alexandre Mansinho, pela coragem e
profissionalismo ao transmitir, ao vivo das ruas, as cenas da invasão criminosa ocorrida em
Ourinhos na madrugada de 2 de maio de 2020.
RAQUEL BORGES SPADA
159/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Nair Antonio de Oliveira Pedrotti.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
SALIM MATTAR / EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
7/20 - Cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter, acompanhar e analisar
todas as ações e gastos públicos com a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no
município de Ourinhos.
Secretaria da Câmara Municipal, em 06 de maio de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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