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17ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 26 DE MAIO DE 2020 (TERÇA-FEIRA).
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 17ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 26 de maio de
2020, 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. Não há matérias a serem inseridas, previamente, para discussão e
votação, nem registro de requerimentos de urgências, até o momento.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 20 de maio de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 17ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2020 (TERÇA-FEIRA).

REQUERIMENTOS:
ABEL DINIZ FIEL
1.007/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública,
quanto à possibilidade de se efetuar rondas diárias nos ecopontos do Município, de maneira a
inibir o descarte irregular de lixo e entulho que vem ocorrendo nesses locais.
CÍCERO DE AQUINO
1.008/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 123/2020, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Tereza Gonçalves Chiaradia.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.009/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se implantar uma unidade do
Centro de Referência em Assistência Social - CRAS - na Vila Brasil.
1.010/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar academia ao ar livre
e pista de caminhada na sede da Associação de Moradores de Bairros do Parque Minas
Gerais.
CÍCERO DE AQUINO
1.011/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.141/2019, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico, bem como construção de guias e sarjetas, bocas de
lobo em toda a extensão da conhecida "Rua do Carvoeiro" - Vila Sá.
1.012/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.112/2019, que solicita implantação
de redutor de velocidade (lombada) em rua de terra localizada entre as Ruas Antônio Medalha
e 15 de Novembro - Vila Margarida, conhecida como passagem do carvoeiro.
1.013/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.111/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação pública em toda a
extensão da rua do Pátio da Rede Ferroviária (Pátio de Manutenção de Vagões-Estrada do
Carvoeiro), compreendida entre as Ruas Cristóvão Colombo e 15 de Novembro - Vila
Margarida.
APARECIDO LUIZ
1.014/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 26/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a infraestrutura do Jardim
Anchieta.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.015/20 - Requer cópias de todas as notas fiscais referentes ao evento "Arena Cross".
CÍCERO DE AQUINO
1.016/20 - Requer informações sobre a razão de se colocar 03 tubos de concreto em
passeio público na Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo, bem como se existe a
possibilidade de retirada ou preencher os obstáculos com areia ou terra.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.017/20 - Requer informações quanto à possibilidade de notificar o proprietário do terreno
situado na Rua Motorista Ariosto Ferrari, 89, no Parque Minas Gerais, sobre a necessidade de
corte da vegetação e retirada de entulhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.018/20 - Requer informações sobre a contratação da empresa Monte Azul Engenharia
LTDA.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.019/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 125/2020, que requer que envie
a esta Casa de Leis, lista com todos os gastos com locação de máquinas e caminhões,
contendo o nome, tipo, valor e cópia de contrato, de janeiro de 2017 até a presente data.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.020/20 - Requer informações sobre a aquisição emergencial de 12 mil cestas básicas,
no valor de R$ 1.198.680,06.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.021/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 124/2020, que requer
informações de lista contendo os nomes e funções dos cargos comissionados, função
gratificada e funcionários concursados da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de
Zeladoria.
1.022/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 122/2020, que requer que envie
a esta Casa de Leis, cópia do processo licitatório e do projeto da construção da Central de
Processamento de Resíduo Sólido Urbano, Reciclagem e Compostagem, também conhecida
como Usina de Reciclagem, área localizada no Sítio Santa Cruz, sem número, no Bairro do
Pinho, conhecida popularmente como área dos Padres, da Superintendência de Água e Esgoto
- SAE do município de Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.023/20 - Requer informações sobre quais medidas estão sendo adotadas para conter o
avanço da Dengue.
RAQUEL BORGES SPADA
1.024/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos a fim de
prorrogar o prazo para os idosos requererem a isenção do IPTU.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
1.025/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 123/2020, que reitera os
Requerimento nºs 3.814/2017 e 253/2017, que requer informações a respeito da Equipe de
Projetos e Captação de Recursos, da Prefeitura Municipal de Ourinhos.
1.026/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 121/2020, que requer que envie
a esta Casa de Leis, cópia do processo licitatório e do projeto de transbordo da
Superintendência de Água e Esgoto - SAE do município de Ourinhos.
1.027/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 119/2020, que requer
informações a respeito dos aplicativos contratados pela Prefeitura Municipal chamados “Central
de Ourinhos” e “Prefeitura-Você”, com o objetivo de atender as demandas e reclamações da
população.
ABEL DINIZ FIEL
1.028/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar levantamento para
verificar a quantidade de carroceiros em atividade no Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.029/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal a respeito das características
técnicas de prestação de serviços da Organização de Sociedade Civil - OSC, Maxxsaúde, para
gestão do hospital de campanha localizado no Grande Hotel, no valor de R$ 2.745.788,91 (dois
milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um
centavos), conforme matéria recente do Jornal Tribuna Ourinhense.
ABEL DINIZ FIEL
1.030/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir nova unidade de
saúde em área do CAIC, no Jardim Europa.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.031/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 118/2020, que requer
informações da SAE - Superintendência de Água e Esgoto, a respeito das ações realizadas
para atender a Lei nº 6.096/2014, que altera a Lei nº 4.591, de 30 de novembro de 2001, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da SAE reparar a pavimentação asfáltica danificada por
serviços da autarquia, no prazo máximo de 10 dias, considerando várias reclamações da
população Ourinhense da demora de 30 à 60 dias para a realização do reparo.
1.032/20 - Requer que envie a esta Casa de Leis, cópia de todas as notas fiscais, mês a
mês, dos gastos gerais no combate do novo Coronavírus (COVID-19) no município de
Ourinhos.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.033/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground e
academia da saúde na Praça João Ferreira de Araújo "Estacionamento do Ferroviário", situada
na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves.
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1.034/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground na Praça
Attílio Marcusso - Jardim das Paineiras.
1.035/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar relatórios da
programação de limpeza de todo o Município a cada três meses.
1.036/20 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 380/2018 e
650/2019, referentes à possibilidade de se realizar estudos para modificar o local de entrada de
veículos no Centro de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio), para a Rua Prof. Francisco
Dias Negrão, tendo em vista os congestionamentos ocasionados, nos horários de pico, na
Avenida Jacinto Ferreira de Sá, proporcionando, assim, maior fluidez no trânsito do Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.037/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal se será realizado o pagamento de
salário com o reajuste aos servidores municipais.
1.038/20 - Requer informações da reitoria da Universidade Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho" - UNESP - sobre a possibilidade de se aumentar o número de cursos do
Campus de Ourinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
1.039/20 - Requer informações do Promotor Público Dr. Adelino Lorenzetti Neto sobre a
possibilidade de se agilizar o atendimento ao Ofício nº 252/2020, do Núcleo de Atendimento à
Infância, Adolescência e Adulto - NAIA, que solicita a internação psiquiátrica compulsória de
munícipe.
APARECIDO LUIZ
1.040/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para construir
pista de caminhada em toda a extensão da Avenida Henrique Migliari.

INDICAÇÕES:
APARECIDO LUIZ
712/20 - Solicita retirada de galhada na Avenida Horácio Soares, defronte ao n° 1.511.
713/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Lourenço Jorge, no trecho compreendido
entre o n° 265 e o cruzamento com a Rua Celestino Lopes Bahia.
714/20 - Solicita construção de calçada ao longo de toda a extensão do acesso à
passarela entre o Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi/Jardim Colorado e Jardim do
Sol.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
715/20 - Solicita melhorias na malha asfáltica em toda a extensão da Rua Luiz Francisco
de Castro.
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APARECIDO LUIZ
716/20 - Solicita melhorias na iluminação pública da passarela situada entre o Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi/Jardim Colorado e Jardim do Sol, devido à precariedade
da iluminação, representando risco à segurança dos pedestres que por ali circulam no período
noturno.
CÍCERO DE AQUINO
717/20 - Solicita retirada de galhada em área verde da Rua Augustin Sangalli Breve, bem
como na Rua Augusto Fernandes Alonso, defronte ao n° 107.
718/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade ou tachões na Rua Gaspar
Ricardo, altura do n° 866.
719/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade, tachões ou lombofaixa na Rua
Cardoso Ribeiro, altura do n° 982.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
720/20 - Solicita recapeamento asfáltico na rotatória situada no final da Rua Cândido
Corrêa de Araujo.
721/20 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre a Rua Santa
Mônica e a Rua Sete, no Jardim Oriental.
APARECIDO LUIZ
722/20 - Solicita roçada e limpeza no acesso à passarela situada entre o Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi/Jardim Colorado e Jardim do Sol.
723/20 - Solicita retirada de galhada nos seguintes endereços: Rua Engenheiro Luiz
Augusto de Carvalho n° 390; Rua Servidor Manoel Costa (Duca) n°s 102, 136, 148 e 214; Rua
Rio de Janeiro n° 1.535; Rua Chavantes n° 303 e Rua São Pedro do Turvo n° 248.
ABEL DINIZ FIEL
724/20 - Solicita retirada de entulho em terreno situado Rua Alziro Gomes "Chacrinha",
próximo ao n° 87.
725/20 - Solicita providências com relação ao vazamento de esgoto no Córrego Christoni,
entre o Jardim do Sol e o Jardim Colorado, próximo à passarela.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
726/20 - Solicita pintura de faixa de pedestres e instalação de placas indicativas de limite
de velocidade em toda a extensão dos bairros: Residencial Recanto dos Pássaros, Residencial
Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros III e Residencial Oswaldo Brizola.
727/20 - Solicita instalação de coberturas e bancos em todos os pontos de ônibus
situados às margens da Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano de Ourinhos.
CÍCERO DE AQUINO
728/20 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas Milton de
Abreu e Pedro Alexandre.
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729/20 - Solicita melhorias, colocação de cascalho e patrolamento na Estrada de Acesso
2, na Vila Santa Maria.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
730/20 - Solicita instalação de mais um poste para iluminação no trevo situado na Rua
Serafim Signorini, próximo à passagem de nível.
CÍCERO DE AQUINO
731/20 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas LED em toda a extensão
dos seguintes logradouros: Avenida Joana Bacon Amadeu, Avenida Noé Fernandes dos
Santos, Avenida Domingos Camerlingo Caló, Avenida Gastão Vidigal, Avenida Choso Misato,
Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, Avenida Profa. Celestina de Castro Cintra, Avenida Renato
da Costa Lima, Avenida Miguel Cury, Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes, Avenida
Sidney Marcondi, Avenida Anel Viário, Avenida Vereador Múcio Correia da Silva, Avenida Dr.
Francisco José Hial, Avenida José Esteves Mano Filho, Avenida Jeanduy de Oliveira Perino
"Duia Perino", Avenida Unsaku Ito, Avenida Armando Silva, Avenida Heraldo Nascimento
Abujamra, Avenida Comendador José Zillo, Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite" e
Avenida Hassib Mofarrej.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
732/20 - Solicita pavimentação asfáltica na estrada do prologamento da Rua Hugo Luz, a
partir do cruzamento com a Avenida Comendador José Zillo.
RAQUEL BORGES SPADA
733/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Moacir Cassiolato, defronte ao n° 815.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
734/20 - Solicita a erradicação de árvore na Rua Emília Terçariol Tocalino, 117 - Parque
Minas Gerais.
RAQUEL BORGES SPADA
735/20 - Solicita erradicação de árvore na Rua Raphael Noschesi, defronte ao n° 423.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
736/20 - Solicita a recuperação de balanção de concreto existente no cruzamento da Rua
Francisco Sales Eulálio com a Rua Chile, na Vila Recreio.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
737/20 - Solicita repintura nas lombadas existentes na Rua Silva Jardim - Vila Moraes.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
738/20 - Solicita a recuperação de balanção de concreto no cruzamento da Rua Luiz
Bruzão com a Rua Jornalista Heron Domingues, na Vila Brasil.
739/20 - Solicita a recuperação de asfalto em trecho da Jornalista Heron Domingues,
esquina com a Rua Luiz Bruzão, na Vila Brasil.
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740/20 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Jornalista Heron
Domingues, ao lado do nº 360, esquina com a Rua Luiz Bruzão, na Vila Brasil.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
741/20 - Solicita poda de árvore na Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes, em frente ao nº
474, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
ABEL DINIZ FIEL
742/20 - Solicita desobstrução de boca de lobo situada na Rua João Bond, próximo ao n°
505, no Jardim Eldorado.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
743/20 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas José
Maia de Oliveira - Vicentino - e Emília Terçariol Tocalino.
ABEL DINIZ FIEL
744/20 - Solicita visita técnica do setor competente em residência situada à Rua Antônio
Manzano Soares n° 701, onde está ocorrendo deslizamentos de terra, erosão e enxurradas,
resultando em graves prejuízos para seu proprietário.
745/20 - Solicita, com urgência, limpeza de terreno baldio situado na Rua Mário Antônio
Baccili, ao lado do n° 28.
746/20 - Solicita limpeza e desobstrução de galeria pluvial situada na Rua Raphael
Noschesi, próximo ao n° 612 - Jardim Itamaraty.
747/20 - Solicita desobstrução de bueiro situado na Rua Luiz de Carvalho, próximo ao n°
57 - Jardim Anchieta.
748/20 - Solicita erradicação de árvore condenada situada na Rua Júlio Fernandes,
próximo ao n° 7 - Vila Boa Esperança.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
749/20 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento da Rua Orlando Chiaradia
com a Rua Antônio Marques Vianna - Jardim das Paineiras.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
170/20 - De pesar pelo falecimento de Silvana Marcelino da Silva.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS / SALIM MATTAR
171/20 - De pesar pelo falecimento de Rodrigo Donato.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
172/20 - De congratulações à Cantora Letícia Menegasso, pela realização da live solidária
no último dia 17 de maio.
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ÉDER JÚLIO MOTA
173/20 - De congratulações e aplausos aos pastores Cristiano e Gracielle Perez, pelos 15
anos de fundação da Igreja Remidos em Cristo.
ABEL DINIZ FIEL
174/20 - De congratulações à Empresa Ourigrama Terraplenagem LTDA, pelos mais de
quarenta anos de excelentes serviços prestados na cidade de Ourinhos e Região, na pessoa
de seus fundadores e proprietários: Sr. Dervil Molina e Sra. Antônia Bueno Molina, juntamente
aos filhos Maria Cristina Molina, Cristiano Molina, Adriano Molina, Rodrigo Molina e Dervil
Molina Jr.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
175/20 - De congratulações ao Sr. Otacílio Donizeti Tavares de Andrade, servidor público
municipal, pelos seus 33 anos de serviços prestados ao município de Ourinhos, completados
em 15 de maio de 2020.
176/20 - De congratulações ao grupo musical Samba do Kbeça, pela live solidária
realizada em 9 de maio de 2020.
CÍCERO DE AQUINO
177/20 - De congratulações ao Jornal Biz, em nome de seu proprietário Sr. Bernardo
Fellipe Seixas, pelo 3º aniversário de fundação comemorado em 12 de maio.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
178/20 - De repúdio à reitoria da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
- UNESP -, pela suspensão do vestibular 2020.

PROJETO DE LEI :
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
27/20 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua José Inácio da Silva “Maguinho”).
Secretaria da Câmara Municipal, em 20 de maio de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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