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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 11ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2020.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
786/20 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, sobre o
cronograma de construção de poços artesianos e reservatórios de água no Município.
787/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre na
Praça Manoel Lopes, na Vila São José.
788/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Marcelo
Arthuzo da Silva, bem como instalar academia da saúde, playground, pista de caminhada,
bancos de concreto, dentre outros.
789/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura, bem como
realizar melhorias e pintura, na quadra poliesportiva da Praça Prof. Mário César de Oliveira, no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
790/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta no NEI
"Mário de Andrade", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
791/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta no NEI
"Maria Braz", no Jardim Guaporé.
792/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na
EMEI "Nhandeara".
CÍCERO DE AQUINO
793/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.301/2018, que solicita melhorias no
redutor de velocidade da Rua Vitório Christoni, defronte ao nº 912.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
794/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar fiscalização no imóvel
situado na Rua Geremias Bortolato nº 64, com o objetivo de verificar o motivo da emissão do
forte cheiro e notificar o proprietário com as devidas providências para solucionar esse
problema que vem incomodando os munícipes adjacentes.
ABEL DINIZ FIEL / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
795/20 - Requer informações sobre a possibilidade de liberação dos trailers para
atendimento presencial durante a quarentena, de acordo com o Decreto nº 7.249/2020, que
admitiu o atendimento presencial em bares, lanchonetes, restaurantes e padarias, obedecendo
as medidas de prevenção para conter a disseminação do COVID-19 e proibindo o consumo no
local.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
796/20 - Requer informações sobre o número de pessoas beneficiadas pela Lei nº 6.371,
de 6 de outubro de 2017, durante o período de sua publicação até a presente data.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
797/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.215/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de estudos visando um novo projeto de acesso de ônibus
interestaduais e intermunicipais ao Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves.
EDVALDO LÚCIO ABEL
798/20 - Requer informações da Secretaria Municipal de Assistência Social com relação
às doações de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, afetadas pelo
isolamento social.
799/20 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei nº 6.287, de 2 de maio de 2016,
que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição para concurso público
municipal de candidatos desempregados.
800/20 - Requer informações a respeito dos casos de dengue no Município de Ourinhos.
801/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.106/2017, que requer
informações sobre as providências tomadas com relação à disponibilização e à divulgação de
número de telefone e endereço de e-mail para denúncias de focos da Dengue, conforme a Lei
n° 5.935, de 21 de maio de 2013.
802/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se adequar a Lei nº 5.351, de
10 de agosto de 2009, de autoria deste Vereador, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ourinhos a celebrar convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT visando à criação do programa "Remédio em Casa", para melhor atender a população durante
este período de pandemia, evitando aglomeração de pessoas nas unidades de saúde,
principalmente idosos ou pessoas com comorbidade, ou seja grupo de risco.
803/20 - Requer informações sobre as notificações e medidas tomadas com os imóveis
em área de risco pela não observância da legislação relativa ao combate à Dengue, de janeiro
de 2017 até a presente data.
804/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar estudos para
desenvolver parcerias entre secretarias do executivo e empresas privadas, na condição de
trabalhos voluntários de arrecadação e doação de alimentos, roupas e cobertores para os
moradores de rua, não só no período de pandemia, mas como solidariedade no período
necessário até que a Prefeitura tenha condições de cuidar e prestar toda assistência e
reabilitação necessária a esse grupo, inserindo-os novamente na sociedade de forma digna.
805/20 - Requer informações a respeito de como está sendo realizada a campanha de
vacinação contra a gripe nas unidades de saúde do Município.
2

806/20 - Requer informações a respeito da situação atual do Cemitério Municipal de
Ourinhos, considerando e atualizando as respostas do Requerimento nº 1.133/2019.
807/20 - Requer informações a respeito da situação do convênio/parceria entre a
Prefeitura Municipal de Ourinhos e o Hospital do Amor de Barretos para agendamentos e
encaminhamento de pacientes deste Município.
808/20 - Requer cópia do processo administrativo de parceria entre a Prefeitura Municipal
de Ourinhos e a Associação Santa Casa de Misericórdia para uso do Grande Hotel, nos
atendimentos dos casos de isolamento do COVID-19.

INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
500/20 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas regulamentadoras
no cruzamento entre as Ruas José Corrêa Custódio e Prof. Francisco Dias Negrão, na Vila
Sândano.
501/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em trecho da Rua Raphael
Noschesi e da Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP).
502/20 - Solicita poda de árvores, pintura de sinalização de solo e limpeza das bocas de
lobo, guias e sarjetas da Rua Valentim Gentil.
503/20 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização de
trânsito na Rua Alberto Mori, nos cruzamentos com: Rua Gonçalves Ledo, Rua Antônio Delfino
Sobrinho e Rua Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, bem como próximo à EMEF
“Profa. Evani Maioral Ribeiro Carneiro”, no Parque Minas Gerais.
504/20 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito no
cruzamento da Rua Antônio Alexandre Consoni Viganó com a Rua Eduardo Peres, no Jardim
Manhatan.
505/20 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Brasil, defronte ao nº 243.
506/20 - Solicita revitalização e melhorias na Praça Toshio Tone (Praça das Cerejeiras), no
Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada,
bancos de concreto, dentre outros.
507/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Jardim Flórida.
508/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua João
Rodrigues, defronte ao nº 616, no Residencial Vandelena Moraes Freire.
APARECIDO LUIZ
509/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Telésphoro Tupiná, altura do nº 53, no
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
510/20 - Solicita melhorias na iluminação pública da pista de caminhada em torno do
Córrego Monjolinho, no Jardim Ouro Verde.
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511/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua José Justino de Carvalho,
altura do n°. 1.775, no Jardim Matilde.
CÍCERO DE AQUINO
512/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Ataliba Leonel, entre as Ruas Silva
Jardim e Joaquim de Azevedo - Jornalista.
513/20 - Solicita providências em relação ao lixo que vem sendo descartado por
munícipes em terreno baldio, na Rua 13 de Maio, próximo ao n° 571.
514/20 - Solicita erradicação de árvore na Rua Domingos Ângelo, defronte ao n° 276 Jardim Eldorado.
515/20 - Solicita roçada e retirada de entulho em terreno localizado na Rua Duque de
Caxias, ao lado do nº 2.374 - Vila Brasil.
APARECIDO LUIZ
516/20 - Solicita troca das lâmpadas da Praça Francisco Apparecido de Carvalho "Chico
Carvalho", situada entre a Rua José Justino de Carvalho e Rua São Pedro do Turvo.
517/20 - Solicita manutenção, com compactação de solo e contenções, na caixa de areia
situada na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, no Jardim São Silvestre, altura do
cruzamento com a Rua Ricardo Otero.
CÍCERO DE AQUINO
518/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na
Rua Vitório Christoni, no trecho entre a Rua João Antônio Bueno e a rotatória entre as Ruas
Henrique Pontara e Celestino Lopes Bahia.
519/20 - Solicita a instalação de mais redutores de velocidade e placas indicando o limite
de velocidade na Rua Vitório Christoni, no trecho entre a Rua João Antônio Bueno e a rotatória
das Ruas Henrique Pontara e Celestino Lopes Bahia.
ABEL DINIZ FIEL
520/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Padre Rui Cândido da
Silva, próximo ao n° 1.202.
521/20 - Solicita instalação de placas indicativas com os dizeres "Proibido jogar lixo", bem
como o número de telefone para denúncias, na Rua Raul Pinto da Fonseca - Jardim Santa Fé.
522/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Pedro Alexandre, defronte
ao nº 1.068 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
APARECIDO LUIZ
523/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Telésphoro Tupiná nº 163, no Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi.
524/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Jairo Adalberto Bertaia, em frente ao nº 113,
no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
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525/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Arlindo Bettio, em frente ao nº 225, no
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
526/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio
Farmacêutico, em frente ao nº 225, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
527/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Ipaussu, em frente aos nºs 395 e 453, no
Jardim Matilde.
528/20 - Solicita retirada de galhada na Rua João Rolli, em frente ao nº 458, no Jardim
Matilde.
529/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Maria Cavezalli Mella, em frente ao nº 595,
no Jardim Matilde.
530/20 - Solicita retirada de galhada na esquina da Rua Maria Cavezalli Mella com a Rua
São Pedro do Turvo, no Jardim Matilde.
531/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Maria Cavezalli Mella, em frente ao nº 447,
próximo à UBS "Enfermeiro Célio Massoni", no Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
532/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Francelina Grossi Archangelo, defronte ao n°
1.012.
533/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Joaquim Pedroso, defronte ao nº 52.
534/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Machado Florence, defronte ao nº 187.
535/20 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Machado Florence, no trecho
compreendido entre os nºs 7 e 180.
EDVALDO LÚCIO ABEL
536/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Japão, principalmente no trecho
compreendido entre as Ruas Duque de Caxias e Francisco Sales Eulálio.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
537/20 - Solicita limpeza de bueiros no cruzamento entre as Ruas Domingos Bellei e Júlio
César Acosta Chimenes, no Jardim Paris.
CÍCERO DE AQUINO
538/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Nelson Minucci e das Avenidas Presidente Goulart, Santino Brianezi e
Perimetral Dois.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
539/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Satoro Maeda - Vila
São Luiz.
540/20 - Solicita providências para que seja fechado o bueiro na Rua Antônio Luiz
Golfette, situado próximo ao nº 181 - Jardim do Sol II.
5

541/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Quatro - Jardim do
Sol II.
542/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Luiz Golfette
- Jardim do Sol.

MOÇÕES:
ÉDER JÚLIO MOTA
123/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Jair Fortunato Sttoco.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
124/20 - De pesar pelo falecimento de Maria Cristina Garcia dos Santos.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
125/20 - De congratulações à Mercearia Oliveira, pelos relevantes serviços prestados em
nosso Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
126/20 - De congratulações e aplausos ao Deputado Estadual Ricardo Rossi Madalena PL/SP, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Ourinhos e região.
EDVALDO LÚCIO ABEL
127/20 - De congratulações e aplausos à UNIFIO, ao seu Presidente Dr. Roque Quagliato,
ao Reitor Mestre Murilo Angeli dos Santos e seus diretores, por cederem prontamente o
pavilhão do curso de Odontologia à Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos para uso no
atendimento de pacientes suspeitos de COVID-19.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
128/20 - De pesar pelo falecimento de Walderico Jacintho de Moraes.
Secretaria da Câmara Municipal, em 08 de abril de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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