ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – QUARTO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS –
ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e três
minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Primeira Sessão Ordinária do
presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. Feita a
chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel, Alexandre
Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido
Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino,
Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a
presente sessão ordinária. Em seguida, o Senhor Presidente informou aos Senhores
Vereadores que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente devendo
ser realizada junto ao Primeiro Secretário e que para o uso da palavra para explicação
pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do
intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Na sequência, o
Sr. Presidente colocou em votação as Atas da 44ª Sessão Ordinária e da 5ª Sessão
Extraordinária, APROVADAS por unanimidade. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a leitura na íntegra do Ofício nº. 1/11/2020 do Senhor Prefeito Municipal
referente ao Projeto Complementar nº. 53/2019: “Ofício nº. 1/11/2020. Ourinhos, 30 de
janeiro de 2020. Excelentíssimo Senhor Presidente, solicitamos a retirada do Projeto de
Lei Complementar que altera dispositivos da Lei Complementar nº 936, de 05 de julho
de 2016, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município, enviado
através do Ofício nº. 67/11/2019, do dia 10 de dezembro de 2019. Agradecemos a Vossa
Excelência a atenção dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade para
reiterar os protestos de nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Lucas
Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Alexandre
Florencio Dias – Presidente da Câmara Municipal.” Realizada a leitura, o Senhor
Presidente solicitou à Secretaria da Casa que realizasse os procedimentos de praxe para
a retirada do projeto e o arquivamento do mesmo. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do resumo dos demais ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s 132, 2.169, 2.284,

2.299, f2.332, 2.388, 2,419, 2.482, 2.493, 2.498, 2.517, 2.558 e 2.562/2019 do Vereador
Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº s 178, 181, 1.973, 1.987, 2.065, 2.242 2.446, 2.485,
2.490 e 2.560/2019 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimento nº 2.065/2019
do Vereador Alexandre Florencio Dias; Requerimentos nº s 1.045, 1.944, 2.145, 2.275,
2.296, 2.300, 2.301, 2.302, 2.316, 2.317, 2.346, 2.371, 2.372, 2.383, 2.394, 2.420, 2.428,
2.442, 2.447, 2.456, 2.459, 2.492, 2.506, 2.509, 2.523, 2.524, 2.525, 2.526, 2.535, 2.536,
2.537, 2.538, 2.539, 2.540 e 2.541/2019 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº s 2.298 e 2.569/2019 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº
s 1.045, 2.275, 2.302, 2.316, 2.317, 2.346, 2.383, 2.394, 2.420, 2.428, 2.442, 2.456,
2.459 e 2.523/2019 do Vereador Ariovaldo de Almeia Silva (Vereador em exercício em
16/04/2018 a 16/10/2019); Requerimentos nº s 2.480, 2.500, 2.544, 2.545, e 2.546/2019
do Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº s 1.045, 2.275, 2.302,
2.316, 2.317, 2.346, 2.383, 2.394, 2.360, 2.362, 2.407, 2.420, 2.428, 2.442, 2.456, 2.459,
2.523, 2.575, 2.576, 2.577, 2.578, 2.579, 2.580, 2.581, 2.582, 2.583 e 2.584/2019 do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 1.045, 2.234, 2.251, 2.275,
2.302, 2.316, 2.317, 2.325, 2.346, 2.367, 2.368, 2.383, 2.394, 2.420, 2.425, 2.427, 2.428,
2.435, 2.436, 2.437, 2.438, 2.439, 2.442, 2.450, 2.456, 2.459, 2.465, 2.501, 2.502, 2.503,
2.504, 2.505, 2.508, 2.523, 2.542 e 2.574/2019 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº s 381, 1.045, 1.206, 1.590, 1.804, 1.839, 1.842, 1.942, 1.946, 1.952,
2.044, 2.071, 2.072, 2.073, 2.087, 2.088, 2.144, 2.275, 2.302, 2.305, 2.310, 2.316, 2.317,
2.320, 2.328, 2.334, 2.335, 2.346, 2.347, 2.351, 2.352, 2.383, 2.386, 2.394, 2.395, 2.398,
2.399, 2.400, 2.401, 2.420, 2.428, 2.429, 2.430, 2.431, 2.432, 2.433, 2.434, 2.442, 2.445,
2.452, 2.453, 2.456, 2.458, 2.459, 2.466, 2.470, 2.486, 2.487, 2.488, 2.489, 2.494, 2.495,
2.496, 2.497, 2.510, 2.511, 2.512, 2.514, 2.515, 2.516, 2.519, 2.520, 2.521, 2.522, 2.523,
2.566, 2.567, 2.568 e 2.572 e 2.573/2019 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimentos nº s 1.045, 2.275, 2.286, 2.302, 2.316, 2.317, 2.341, 2.346, 2.383, 2.394,
2.420, 2.428, 2.442, 2.456, 2.459, 2.475, 2.476, 2.491, 2.527, 2.523, 2.528, 2.529, 2.530,
2.531, 2.532, 2.533, 2.534, 2.564 e 2.565/2019 do Vereador Flávio Luís Ambrozim;
Requerimentos nº s 1.045, 1.804, 1.992, 2.275, 2.302, 2.316, 2.317, 2.346, 2.383, 2.394,
2.420, 2.428, 2.442, 2.456, 2.459 e 2.523/2019 do Vereador José Carlos Vieira dos
Santos (Vereador em exercício em 19/11/2018 a 05/09/2019); Requerimentos nº s 1.570,
2.038, 2.077, 2.115, 2.201, 2.385, 2.448, 2.478, 2.479, 2.481, 2.500, 2.507, 2.561 e
2.563/2019 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº s 21, 1.045, 2.117,
2.258, 2.275, 2.302, 2.316, 2.317, 2.346, 2.383, 2.394, 2.420, 2.428, 2.442, 2.456, 2.459,
2.484, 2.518, 2.523 e 2.559/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº
s 1.045, 2.125, 2.272, 2.275, 2.302, 2.316, 2.317, 2.346, 2.383, 2.394, 2.420, 2.428,
2.442, 2.456, 2.459 2.483, 2.499 e 2.523 e 2.543/2019 do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo. Ofício n° 09/2020 do Departamento de Estradas e Rodagem, em resposta ao
requerimento 2.290/2019 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Ofício/Jur nº 01/2020, da
Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos – ACE/Ourinhos , que solicita
informações referentes à abertura do Comércio aos sábados e domingos e feriados no
Município de Ourinhos; Ofício n° 01/2020/Chefia de Compras, que encaminha cópia do

Balancete Financeiro da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE ,
referentes ao mês de dezembro de 2019; Ofício SMPF/Contabilidade 07/2020, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , informando que a
Prefeitura recebeu transferência de recursos da UNIÃO, no mês de dezembro de 2019;
Ofício 31° BPM/I n° 093/30/2019, em resposta ao Requerimento de n° 2.480/2019, do
Vereador Caio César de Almeida Lima. Ofício n° 80/2020, que encaminha Laudo
Pericial subscrito pelos engenheiros do CENTRO DE APOIO À EXECUÇÃO (CAEX)
do Ministério Público do Estado de São Paulo , acerca da Estação de Tratamento de
Água, realizado em 05/12/2019. Ofício–Especial – Câmara Municipal de Lucélia - SP,
que encaminha cópia da Moção n° 13/2019, de Apoio ao Exmo Sr. Prefeito de Osvaldo
Cruz – SP, a fim de que a Secretária de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São
Paulo inclua nos Jogos Regionais de 2020, como modalidade experimental, o “Futebol
Médio”. O Senhor Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Logo após, o Senhor
Presidente informou que, considerando o Processo/Protocolo nº. 992/2019 de 4 de
novembro de 2019 que solicita a verificação da quebra de decoro parlamentar dos
Vereadores Éder Júlio Mota e Santiago de Lucas Ângelo, sobre suposta participação do
escândalo dos empréstimos consignados, de iniciativa dos munícipes Sra. Elisete
Aparecida da Silva e Sr. Leandro Bulqui; considerando que para leitura da denúncia e
respectiva votação, em cumprimento à Legislação (Lei Orgânica do Município,
Regimento Interno, Decreto-Lei Federal nº. 201/1967, Constituição Estadual e
Constituição Federal), os Vereadores indicados no Processo ficam impedidos de
participar do procedimento, em Plenário; considerando que, em tempo hábil, foram
convocados os suplentes, exclusivamente para a votação do recebimento ou não da
denúncia apresentada no Processo/Protocolo n°. 992/2019; o Sr. Presidente convidou o
Primeiro Suplente Sr. Ariovaldo de Almeida Silva e o Segundo Suplente Sr. José Carlos
Vieira dos Santos, da coligação PSC-PDT, para adentrarem ao Plenário para a devida
posse como Vereador, exclusivamente para a finalidade específica, considerando que já
prestaram juramento anteriormente, quando assumiram a vereança em ocasião pretérita;
considerando que, inclusive, junto às demais documentações legais exigidas entregues,
estão devidamente exonerados dos cargos públicos, desde sexta-feira (31 de janeiro de
2020), conforme apresentam cópia das portarias n°s. 84 e 85/2020 à Mesa Diretora, que
foram publicadas na edição n°. 1.373, do Diário Oficial do Município; diante do
exposto, o Sr. Presidente declarou empossados os Vereadores Ariovaldo de Almeida
Silva e José Carlos Vieira dos Santos, exclusivamente para os procedimentos relativos
ao Processo/Protocolo n°. 992/2019, que subscrevem neste ato o devido termo de posse
perante o Primeiro Secretário e determinou à Secretaria que colhesse a assinatura dos
demais Vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura, na íntegra, da denúncia constante do Processo/Protocolo n°.
992/2019. Realizada a leitura, o Sr. Presidente colocou em votação o recebimento ou não
do pedido dos munícipes, que requerem a instauração de Comissão Processante, para
apuração de quebra do decoro parlamentar dos Vereadores Éder Júlio Mota e Santiago

de Lucas Ângelo, conforme consta do Processo/Protocolo n°. 992/2019. O Primeiro
Secretário realizou a chamada de votação e declarou o resultado como NÃO
ACOLHIDA A DENÚNCIA COM 10 (DEZ) VOTOS FAVORÁVEIS E 5 (CINCO)
VOTOS CONTRÁRIOS. NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA, O SENHOR
PRESIDENTE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. Dando
continuidade, o Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 1/2020 de autoria o Prefeito Municipal que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S. A.
e dá outras providências. Projeto de Resolução nº. 1/2020 da Mesa Diretora que
autoriza a filiação da Câmara Municipal de Ourinhos à Associação Brasileira de
Televisões e Rádios Legislativas (ASTRAL) e dá outras providências. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer contrário
da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº. 95/2019: Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 95/2019. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a desafetação de imóvel para
unificação e dá outras providências, como Relator pela Comissão de Justiça e Redação,
declaro CONTRÁRIO meu Parecer, acompanhando orientação jurídica emitida pelo
Procurador deste Legislativo ao projeto em questão, por contrariar o § 2º do artigo 220
da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões, 27 de janeiro de 2020. Alexandre
Araujo Dauage - Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e
Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Realizada a leitura, o Sr. Presidente colocou em votação
o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação apresentado ao projeto,
APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer contrário da Comissão de Justiça e
Redação emitido ao Projeto de Lei nº. 96/2019: Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 96/2019. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do sr. Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a desafetação de imóvel para unificação e dá outras
providências, como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, declaro CONTRÁRIO
meu Parecer, acompanhando orientação jurídica emitida pelo Procurador deste
Legislativo ao projeto em questão, por contrariar o § 2º do artigo 220 da Lei Orgânica do
Município. Sala das Comissões, 27 de janeiro de 2020. Alexandre Araujo Dauage Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio
Abel – Membro. Realizada a leitura, o Sr. Presidente colocou em votação o parecer
contrário da Comissão de Justiça e Redação apresentado ao projeto, APROVADO por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as
matérias relativas à 1ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
1/20 - Requer informações sobre a reforma que foi executada no Terminal Rodoviário de

Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, pela Construtora Aquarius,
pois os azulejos do banheiro estão caindo. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 2/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso
público, bem como contratar psicólogos e assistentes sociais, para que seja atendida a
Lei nº 13.935/2019, que garante a psicologia e o serviço social na rede pública de
educação básica. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 3/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando aumentar de 20% para
40% o valor da insalubridade dos funcionários de serviços gerais do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 4/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 653/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cecília Pires dos Santos - Vila
Margarida. 5/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.753/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir rampa de acessibilidade defronte à
UBS "Vila Odilon". 6/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.712/2018,
que requer informações sobre a possibilidade de se trocar o piso do Terminal Rodoviário
de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 7/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.711/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar placas de energia solar no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 8/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar braço de luz e lâmpada no poste instalado na esquina da Rua João Bond com a
Rua Domingos Ângelo - Jardim Eldorado. Requerimento do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 9/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
iluminação na extensão da Pista de Caminhada e Ciclovia Ozair Gomes Jardim
“Zainha”, ao longo da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas. Requerimentos do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 10/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nº s 1.805/2019 e 120/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se substituir os braços dos postes de iluminação pública por outros
maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de iluminação, no Jardim
Colorado. 11/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nºs 1.806/2019 e
121/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos
postes de iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com
maior poder de iluminação, no Jardim Flórida. 12/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nº s 1.807/2019 e 122/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se substituir os braços dos postes de iluminação pública por outros
maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de iluminação, no Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 13/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nº s 1.823/2019 e 123/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se substituir os braços dos postes de iluminação pública por outros
maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de iluminação, na Vila Nova Sá.
14/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 1.808/2019 e 124/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de

iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de
iluminação, no Parque Valeriano Marcante. 15/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.043/2019, que solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Vila São Luiz. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
16/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir galerias pluviais e
bocas de lobo na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte à EE "Prof. Dalton
Morado Villas Boas", na Vila Santa Maria. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 17/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para a instalação de uma sala de aula para primeira série na EMEI "Profa. Maria José
Ferreira (Mazé)". Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 18/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir unidade básica de saúde no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 19/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir posto de saúde no Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 20/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
creche no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento do
Vereador Alexandre Florencio Dias: 21/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se reformar a Quadra de Esportes Mário Santos Soares - (Marico) - Vila Margarida.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 22/20 - Requer informações sobre o
cronograma para conclusão das obras de recapeamento e reperfilamento asfáltico no
Parque Minas Gerais - 2ª Seção, e na Vila Boa Esperança 1ª e 2ª Seção. Requerimento
do Vereador Aparecido Luiz: 23/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
reformar o prédio da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 24/20 Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no Parque
Pacheco Chaves. 25/20 - Requer informações sobre a possibilidade de dar continuidade
na pista de caminhada da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, estendendo até o final
da via pública. 26/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias em toda a infraestrutura do Jardim Anchieta. 27/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a infraestrutura do Parque
Pacheco Chaves. 28/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias em toda a infraestrutura do Jardim Flórida. Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 29/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos para instalar relógio de ponto no Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 30/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para a compra de cadeiras para acompanhantes que
ficam com pacientes na UPA “Dr. Hélio Migliari Filho”. 31/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para a compra de escadas de leito para a UPA
“Dr. Hélio Migliari Filho”. 32/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para a compra de ventilador para a sala da UPA “Dr. Hélio Migliari
Filho”, onde os pacientes são medicados. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 33/20 - Requer informações sobre a mudança de endereço do Poupatempo.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 34/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar na Praça Prefeito Benício do Espírito Santo “Praça da

Igreja São Pio X” - Vila Margarida. 35/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
se revitalizar a Praça Dr. Franklin Correia da Silva "Praça Santo Expedito" - Vila
Margarida. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 36/20 - Requer
informações sobre providências em terreno localizado no cruzamento das Ruas Narciso
Migliari e Floriano Peixoto. 37/20 - Requer informações sobre providências em terreno
localizado no cruzamento das Ruas Gaspar Ricardo e Floriano Peixoto. 38/20 - Requer
informações sobre providências em terreno pertencente à Prefeitura, localizado na Rua
Gaspar Ricardo, ao lado da EMEI “Dona Josefina da Silva e Sá”. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 39/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando instalar uma farmácia, com atendimento 24
horas, na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimento do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 40/20 - Requer informações sobre o processo de compra e
posteriormente instalação de parques infantis em praças do nosso Município.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 41/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.367/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
construir poços profundos na região do Parque Minas Gerais e da Vila Boa Esperança.
42/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.368/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir poço profundo na Vila Margarida.
43/20 - Requer informações sobre a possibilidade de que seja tomada as devidas
providências pelo setor responsável, com relação a água e a terra que ficam empoçadas
na entrada do depósito de carga e descarga do Ourinhos Plaza Shopping. 44/20 - Requer
informações a respeito do cronograma de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão das Alamedas Manoel Ângelo Minucci e Djames Wilham Afonso, no
Residencial Parque Gabriela. 45/20 - Requer informações a respeito do cronograma de
recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Osvaldo Corrêa, José Vendramini,
Agostinho Paiva (entre os nº s 48 e 141), Francisco Jacob Davanso, Professora Luiza
Scantamburlo Carrara, Marina Cardana Campeão e na continuidade da Rua Vereador
Geraldo Bernardini (entre as Ruas Fernando Prestes e Alberto Mori) e Rua Alberto Mori
(entre as Ruas Vereador Geraldo Bernardini e Agostinho Paiva). Requerimentos do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 46/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 1.607/2019, que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Jorge
Tibiriçá - Vila Margarida. 47/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.608/2019,
que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Cristoni - Vila
Margarida. 48/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.609/2019, que solicita
reparos e manutenção na academia da saúde da Rua Francisco Pires - Vila Margarida.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 49/20 - Requer informações sobre as
providências pelo setor responsável da Prefeitura Municipal, a respeito de imóvel
localizado na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, ao lado do nº 437. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 50/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar sede da Polícia Federal no município de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 51/20 - Requer informações
sobre a possibilidade do Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo

Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB) - permanecer aberto 24 horas.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 52/20 - Requer
informações sobre o cronograma de execução da ciclovia entre o Parque Pacheco
Chaves e o Jardim Itamaraty. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
53/20 - Requer informações sobre o abandono do Centro Social Urbano - CSU. 54/20 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação no campo de futebol
do Jardim Esmeralda. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 55/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando construir
canteiro na Rua Vitório Christoni - Jardim Santa Fé. Requerimentos do Vereador Abel
Diniz Fiel: 56/20 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº.
2.315/2019 e à Indicação nº. 1.269/2019, que solicita melhorias na quadra poliesportiva
da Rua João Bond Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
57/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua José Carneiro de Souza,
próximo ao nº. 182, no Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimento do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 58/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na estrutura da UBS "Dr. Ricardo Franklin Mello"
- Parque Minas Gerais. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 59/20 Requer informações sobre o parque de diversões instalado na Praça Melo Peixoto no
mês de dezembro. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 60/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.796/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar ventilador em frente à sala 6 do Centro de Saúde Dr.
Hermelino Agnes de Leão (Postão), para os pacientes que ficam aguardando consulta.
61/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre os índices de
câncer de colo de útero e de mama, referentes aos anos de 2018 e 2019. 62/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de estudos para a realização de mutirão de exames de
ultrassonografia e endoscopia. 63/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para a instalação de câmera de videomonitoramento em frente ao
Colégio Pólis. 64/20 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar estudos para
a reforma do Tiro de Guerra 02-026 de Ourinhos. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 65/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.030/2019, que
requer informações sobre providências com relação à iluminação pública em toda a
extensão da Rua Júlio Mori, pois na pista de caminhada construída há alguns lugares que
se encontram no escuro. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
66/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.164/2019, que solicita uma nova
sinalização de solo, com pintura de faixa amarela, na Avenida Jacinto Ferreira de Sá,
conforme diz a placa “Proibido Estacionar na Faixa Amarela”. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 67/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos para catalogar as árvores centenárias em nosso Município.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 68/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 05/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar recapeamento asfáltico em todas as ruas do Jardim São Carlos. Requerimento
do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 69/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação

nº 1.626/2019, que solicita providências sobre a pavimentação asfáltica da Rua Narciso
Migliari, defronte ao nº 551. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
70/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar cursos
profissionalizantes para pedreiros, pintores, carpinteiros, marceneiros e eletricistas.
71/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando alterar o
sentido de trânsito para mão única de direção na Rua Gaspar Ricardo, defronte ao
Velório Municipal. 72/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar enfermeiro para prestar assistência aos familiares, durante o período de
velação de seus entes queridos, no Velório Municipal. 73/20 - Requer informações sobre
a existência de cronograma para revitalização e urbanização de área verde situada entre
as Ruas Vereador Adelino Breve e José Oliveira da Silva. 74/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a rotatória na confluência das Ruas Hermínio
Joaquim dos Remédios, Maria Pulcinelli Pelegrino, Felismino Fernandes dos Santos e
Vicente Ernesto de Lucca - Jardim Anchieta. 75/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir mais salas na EMEF "Pedagogo Paulo Freire". 76/20 Requer informações sobre a possibilidade de se construir academia ao ar livre, pista de
caminhada, campo de futebol suíço e praça na área de lazer situada no cruzamento das
Rua Vereador Álvaro Franco de Camargo Aranha e Adolpho Campeão - Vicentino
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 77/20 - Requer informações,
junto ao Departamento de Estradas e Rodagens, sobre a possibilidade de se construir
pontilhão na Rodovia Raposo Tavares, no trevo da Vila Brasil. 78/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à construção de creche
no Jardim Josefina. 79/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
reparos e pintura na EMEI "Abelardo Pinto" - Vila Brasil. 80/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar calçamento e instalação de bancos no pátio interno
da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta". 81/20 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se desenvolver programas de
prevenção e controle de diabetes direcionados aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
82/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir creche no Jardim São
Judas Tadeu. 83/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
atividades culturais nos bairros, em parceria com as associações de moradores de
bairros. 84/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e
melhorias na UBS "Dona Pepa" - Vila Brasil. 85/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar um novo estacionamento de veículos na EMEF "Profa.
Nilse de Freitas". 86/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se exigir das
agências bancárias a instalação de bebedouros para os clientes. 87/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se tomar as devidas providências e melhorias
quanto ao escoamento e captação de águas pluviais na Rua Sérgio Oliveira de Moraes
até o acesso à Rodovia Raposo Tavares. 88/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reformar o vestiário e o alambrado do campo de futebol do Jardim
Guaporé. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 89/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir posto de saúde no Residencial Recanto

dos Pássaros III. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 90/20 Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na EMEI
"Abelardo Pinto" - Vila Brasil. 91/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir pista de caminhada em área verde situada entre as Ruas Vereador Adelino
Breve e José Oliveira da Silva. 92/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
reativar o Horto Municipal (com viveiros de mudas) e implantar um centro de educação
ambiental. 93/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir creche no
Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 94/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.430/2019, que requer
informações da Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, a respeito de quais ações
ocorreram para cumprir o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de
Ourinhos/SP, de outubro de 2016, conforme item: Prognóstico Esgotamento Sanitário,
no seguinte subitem: PLANEJAMENTO E LEGISLAÇÃO: Estudo de concepção para
interligação das soleiras negativas ao sistema de esgotos. 95/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 2.108/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando à implantação do chamado “bueiro inteligente”, que consiste na
instalação de um coletor (filtro ou peneira) de resíduos sólidos na entrada das bocas de
lobo ou galerias de escoamento de água. 96/20 - Requer informações a respeito do
cronograma de ações efetivas para amenizar a infestação de escorpiões no município de
Ourinhos, principalmente considerando que a Prefeitura já gastou mais de 10 milhões de
reais, de 2017 até a presente data, com diárias da empresa C. Brasil Serviços de
Limpeza, em limpeza de terrenos entre outros. 97/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.881/2019, que requer cópia dos estudos e do projeto para a
construção do novo prédio da Escola Municipal de Bailado, conforme resposta ao
Requerimento nº 1.408/2019. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
98/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.306/2019, que solicita instalação de
rampa de acesso para cadeirantes na EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves".
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 99/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 1.661/2019, que requer cópia do estudo técnico a respeito do projeto
de melhorias nas feiras do Município, conforme resposta ao Requerimento nº 334/2019.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 100/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar aulas de Zumba na UBS "Região Oeste" - Jardim
São Judas Tadeu. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 101/20 - Requer
estudo para que seja realizado alargamento da Rua Vitório Christoni, a partir da linha
férrea, antiga COIMBRA desativada, até a rotatória próxima ao posto de combustível.
102/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 679/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Fernando Francisco, Guerino
Cassiolato, Orlando Migliari, Bárbara Abujamra, Luiz Mori, Dr. José Ermírio de
Moraes, Júlio Mori, Domingos Conte, Waichi Miwa, Salim Abuhamad, Porfírio
Theodoro e na Travessa Vereador Abrahão Abujamra. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 103/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
Operação Cidade Limpa nos seguintes bairros: Conjunto Residencial de Interesse Social

Itajubi, Jardim Colorado, Vila São Luiz e bairros adjacentes, atendendo pedido da
população desses bairros. Requerimentos do Vereador Salim Mattar: 104/20 - Requer
informações sobre a existência de projeto e cronograma de execução para o
prolongamento de iluminação do canteiro central na Rodovia Raposo Tavares, no trecho
compreendido entre a alça de acesso à Vila Brasil e a alça de acesso da Vila São Luiz.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 105/20 - Requer informações a
respeito dos valores totais pagos a cargos de confiança e funções gratificadas da
Prefeitura Municipal, SAE e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos - IPMO, por secretaria, mês a mês, de janeiro de 2019 até a
presente data. 106/20 - Requer cópia do estudo técnico dos levantamentos dos números
de atendimentos que mostra que não há necessidade de ampliar o Pronto Atendimento da
COHAB, conforme resposta ao Requerimento nº 1.592/2019. 107/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.444/2019, que requer cópia da Programação Anual de
Saúde (PAS) de 2017, 2018 e 2019, do município de Ourinhos, que envie cópia deste
para o Tribunal de Contas do Estado. 108/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.382/2019, que requer cópia do Parecer Jurídico da Procuradoria do
Município e cópia do Relatório do Conselho Municipal de Saúde a respeito do aporte
realizado pela Prefeitura Municipal para pagamento dos benefícios de vale-refeição,
fundo de garantia, INSS e férias em atraso de funcionários da UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho", considerando que o pagamento desses direitos, conforme contrato, é de
responsabilidade da gestora Pró-Vida. Requerimento do Vereador Salim Mattar:
109/20 - Requer informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento da Lei
5.900/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de lupa eletrônica ou
ampliador de vídeo, com alto contraste e seleção de cores, e dá outras providências.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 110/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 2.443/2019, que requer cópia do Plano Municipal de Saúde (PMS) do
município de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Salim Mattar: 111/20 - Requer
informações sobre a necessidade de que medidas enérgicas sejam tomadas pelo
Executivo, a fim de se exigir e fazer cumprir da Empresa RUMO LOGÍSTICA a
limpeza das margens da linha férrea que corta o Município. 112/20 - Requer
informações sobre projetos adotados para a recuperação da mata ciliar, protetora dos
córregos e nascentes em nosso Município. 113/20 - Requer informações sobre os
agendamentos de exames de Ressonância Magnética no ano de 2019, bem como a
demanda reprimida existente. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
114/20 - Requer informações do motivo que as entregas das cestas básicas eram
realizadas no endereço da Rua Barão do Rio Branco, 318, Barra Funda, e não na sede da
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme resposta do Requerimento nº
2.110/2019. Requerimento do Vereador Salim Mattar: 115/20 - Requer informações
sobre os agendamentos de exames de Tomografia Computadorizada no ano de 2019,
bem como a demanda reprimida existente. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 116/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.104/2019, que
requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal n° 5.849, de 21 de

setembro de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de fontes alternativas
de captação de água nas escolas e unidades básicas de saúde. Requerimento do
Vereador Salim Mattar: 117/20 - Requer informações sobre os agendamentos de
exames de ultrassonografia no ano de 2019, bem como a demanda reprimida existente.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 118/20 - Requer informações da
SAE 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. 119/20 - Requer informações a respeito dos aplicativos
contratados pela Prefeitura Municipal chamados “Central de Ourinhos” e “PrefeituraVocê”, com o objetivo de atender as demandas e reclamações da população. 120/20 Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde e UPA "Dr. Hélio Migliari Filho",
a respeito da realização de testes para verificação de alergias em pacientes que são
diagnosticados com aplicação de injeções a base de benzilpenicilina benzatina ou
Benzetacil. 121/20 - 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. 122/20 - 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. 123/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimento nº s
3.814/2017 e 253/2017, que requer informações a respeito da Equipe de Projetos e
Captação de Recursos, da Prefeitura Municipal de Ourinhos. 124/20 - 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. 125/20 - Requer que envie a esta Casa de Leis, lista com todos os gastos
com locação máquinas e caminhões, contendo o nome, tipo, valor e cópia de contrato, de
janeiro de 2017 até a presente data. 126/20 - Requer informações a respeito das medidas
previstas para 2020, visando à diminuição da carência de vagas nas creches. 127/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.594/2017, que reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 250/2019, que requer informações a respeito de cronograma e
ações para revitalizar o centro da cidade e os centros dos bairros, com foco no
desenvolvimento econômico, conforme plano de governo apresentado. 128/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 2.458/2019 e 2.073/2019, que solicitam cópia
do impacto orçamentário-financeiro da reestruturação de cargos de 2019 referente à
Prefeitura Municipal, à SAE e ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos - IPMO-, pois ocorreram aumentos de despesa na folha de
pagamento com a criação de cargos, funções de confiança e aumentos de salários.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 129/20 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se criar um portal na entrada da cidade na

Rodovia Raposo Tavares, nas proximidades da Indústria Tecnal. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 130/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
279/2019, que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.650/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se organizar calendário anual e cronograma
trimestral de roçada e limpeza de praças, canteiros de vias públicas, terrenos e áreas
verdes no Município. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
131/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um portal na entrada
da cidade na Rodovia Raposo Tavares, próximo à saída para a cidade de Chavantes.
132/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se construir um portal na
entrada da cidade na Rodovia Melo Peixoto, próximo à divisa com o Estado do Paraná.
133/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se flexibilizar os horários de
entrada e saída das crianças nas creches, de forma a se adequar aos horários dos pais que
trabalham no comércio e nas indústrias do Município. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 134/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
programa municipal para que sejam revitalizadas todas as áreas verdes do Município.
135/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar ecopontos em regiões
de nosso Município. Requerimentos do Vereador Salim Mattar: 136/20 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de construção de cobertura e
instalação de assentos em pontos de ônibus localizados no Município. 137/20 - Requer
informações sobre os serviços de pavimentação asfáltica executados durante o ano de
2019. 138/20 - Requer informações sobre os projetos e cronograma de execução de
serviços de recapeamento asfáltico nas vias de nosso Município no ano de 2020. 139/20
- Requer informações sobre programas e ações de combate à dengue que estão sendo
desenvolvidos em nosso Município. 140/20 - Requer informações sobre os projetos e
cronograma de execução de melhorias nos serviços de iluminação pública a serem
realizados durante o ano de 2020. 141/20 - Requer informações sobre a execução de
serviços de limpeza urbana e roçada em áreas do Município. 142/20 - Requer
informações sobre imóveis locados pela Prefeitura Municipal, bem como sua utilização.
143/20 - Requer informações sobre os serviços prestados denominados operação
"tapaburacos" executados na malha viária municipal durante o ano de 2019. 144/20 Requer informações sobre os valores arrecadados com as infrações de trânsito, bem
como a sua aplicação no ano de 2019. 145/20 - Requer informações sobre projetos e
cronograma de execução do recape asfáltico da Rua Alberto Mori, no Parque Minas
Gerais. 146/20 - Requer informações sobre quais medidas serão tomadas para que se
diminua a velocidade dos veículos nas vias defronte às escolas e creches em nosso
Município. 147/20 - Requer informações sobre projeto e cronograma de execução de
recapeamento asfáltico, bem como construção de asfalto no trecho final Rua Alpino
Buratti, interligando com a Rodovia Melo Peixoto. 148/20 - Requer informações sobre
projetos adotados para proteger e/ou recuperar áreas estratégicas para a manutenção dos
recursos naturais em nosso Município. 149/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar campanhas para que a população utilize as passarelas para
travessia da Rodovia Raposo Tavares. 150/20 - Requer informações sobre a

possibilidade de aquisição de um carrinho motorizado para o transporte de pessoas com
deficiência física ou com mobilidade reduzida para acompanhamento de sepultamentos
no Cemitério Municipal. 151/20 - Requer informações sobre o cronograma de conclusão
da obra do SVO - Serviço de Verificação de Óbito, nas dependências do Cemitério
Municipal. 152/20 - Requer informações sobre projetos adotados para implementar a
Educação Ambiental no âmbito formal e informal em nosso Município. 153/20 - Requer
informações sobre o cronograma de término da construção de emissário de esgoto para
evitar sua emissão no Córrego Água do Jacu. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 154/20 - Reque informações sobre a possibilidade de se concluir a
pintura da EMEF "Profa. Josefa Navarro Lemos" - Vila Margarida. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 155/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.456/2019, que requer informações da Prefeitura Municipal e da Superintendência de
Água e Esgoto - SAE - a respeito da falta do atendimento da Lei Federal nº 11.445/2017,
bem como da Lei Municipal nº 6.345/2017 e do Plano Municipal de Saneamento Básico
- PMSB de 2016, principalmente no Cronograma de Execução/Abastecimento de Água.
156/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.455/2019, que requer
informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.997/2019, que pleiteia o envio
de relatório contendo todos os valores gastos na construção de ciclovias, de janeiro de
2017 até a presente data. 157/20 - Requer informações a respeito de quando será
resolvido o problema de falta de água da região dos bairros: Vila Boa Esperança e
Parque Minas Gerais. 158/20 - Requer cópia do extrato de movimentações financeiras
sobre a arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública –
CIP, no valor de R$ 6.209.750,00, mês a mês, do ano de 2019. 159/20 - Requer cópia do
extrato de movimentações financeiras sobre a arrecadação da Contribuição para Custeio
do Serviço de Iluminação Pública – CIP, no valor de R$ 3.652.657,07, mês a mês, do
ano de 2017. 160/20 - Requer cópia do extrato de movimentações financeiras sobre a
arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, no
valor de R$ 7.208.075,37, mês a mês, do ano de 2018. 161/20 - Requer cópia do extrato
de movimentações financeiras sobre a arrecadação das Multas de Trânsito, no valor de
R$ 1.930.218,87, mês a mês, do ano de 2017. 162/20 - Requer cópia do extrato de
movimentações financeiras sobre a arrecadação das Multas de Trânsito, mês a mês, no
valor de R$ 2.193.143,90, do ano de 2018. 163/20 - Requer cópia do extrato de
movimentações financeiras sobre a arrecadação das Multas de Trânsito, mês a mês, no
valor de R$ 1.448.473,04, do ano de 2019. 164/20 - Requer informações a respeito de
quando será resolvido o problema de falta de água em toda a região do Jardim das
Paineiras. 165/20 - Requer informações, conforme Plano de Governo apresentado pelo
Prefeito, a respeito do cronograma para extensão do horário das creches até as 19:00
horas, em 2020, principalmente em resposta de vários requerimentos em 2017, 2018 e
2019, deste vereador, em resposta a Secretaria Municipal de Educação informou a
inviabilidade. 166/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.398/2019, que
requer informações a respeito das empresas contratadas para entregar cestas básicas para
a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ourinhos. 167/20 - Requer informações

a respeito de quantas manutenções foram realizadas nos locais que estão instalados os
dispositivos chamados de "ventosas" nas redes de abastecimento de água do Município,
que têm como função específica a eliminação do ar durante a operação de enchimento
das tubulações e, assim, garantir o funcionamento normal e regular da distribuição de
água aos usuários do serviço, de 2017 até a presente data. Requerimento do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 168/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
reavaliar a Decretação de Ponto Facultativo nos serviços públicos da Prefeitura
Municipal, entre os dias 23 e 31 de dezembro de 2019. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 169/20 - Requer do Corpo de Bombeiros de Ourinhos, cópia de
todas as ligações do dia 16 de dezembro de 2019, das 17:00 às 24:00 horas, a respeito do
atendimento da Sra. Adriana Regina Viola. 170/20 - Requer do SAMU de Ourinhos,
cópia de todas as ligações do dia 16 de dezembro de 2019, das 17:00 às 24:00 horas, a
respeito do atendimento da Sra. Adriana Regina Viola. 171/20 - Requer informações a
respeito do cancelamento do carnaval e transferência dos recursos para a realização de
cirurgias eletivas ou exames de imagem para diminuir a fila de espera da população
Ourinhense. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 172/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar uma escada maior própria para piscina
da Secretaria Municipal de Segurança Pública, onde ocorre hidroginástica.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 173/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se convocar os endodontistas que fizeram o concurso da
Prefeitura Municipal, já que existem pacientes aguardando na fila. Requerimentos do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 174/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se estender a iluminação no final da Rua Júlio Mori, entre as Ruas Manoel Joaquim
Benatto e Profa. Josefa Cubas da Silva. 175/20 - Requer informações sobre a reavaliação
do uso da Praça Melo Peixoto, a respeito de sua utilização e exploração comercial como
Parque de Diversões, em época natalina. 176/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de estudos, visando o retorno de estacionamento na Rua do
Expedicionário, entre as Ruas Antônio Carlos Mori e São Paulo. 177/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar alambrado, com portão, em frente a
Usina do Saber "Leonardo da Vinci", que se localiza ao lado da EMEF "Profa
Dorothildes Bononi Gonçalves", na Rua João Alexandre - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
178/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir creche no Residencial
Recanto dos Pássaros II. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
179/20 - Requer relatório contendo todos os gastos com a manutenção de veículos da
Prefeitura Municipal de Ourinhos, especificando valor, peças e mão de obra, de janeiro
de 2017 até a presente data. 180/20 - Requer relatório contendo todos os gastos com a
manutenção de veículos da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE,
especificando valor, peças e mão de obra, de janeiro de 2017 até a presente data.
181/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.598/2019, que reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 286/2019, que requer cópia do estudo técnico para as
mudanças realizadas no trânsito da Rua do Expedicionário e no primeiro quarteirão da

Rua Duque de Caxias, como retiradas de vagas de estacionamento e pontos de ônibus e
implantação de algumas vagas em 45 graus, beneficiando alguns empresários e
desfavorecendo outros e a própria população. 182/20 - Requer cópia do estudo técnico
ou indicadores que informam sobre a redução de procura por atendimento médico
durante os finais de ano, justificando a readequação da oferta de atendimento realizado
pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme resposta do Requerimento nº 2.319/2019,
que requer informações a respeito do corte na quantidade de médicos no pronto
atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari". 183/20 - Requer cronograma de 2020, a
respeito de quando será realizado aditamento ou novo contrato do Plano Operativo de
Atenção Compactuada, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Associação Santa
Casa de Misericórdia de Ourinhos, no sentido de aumentar a quantidade de leitos de
especialidades clínicas e leitos de UTI, conforme resposta do Requerimento nº
2.158/2019. 184/20 - Requer informações a respeito das ações ou projetos para
atendimento da Lei Municipal nº 5.194/2007, de autoria deste Vereador, que dispõe
sobre o "Projeto Nasce uma Criança, Nasce uma Árvore" e dá outras providências.
185/20 - Requer informações a respeito das ações ou projetos para atendimento da Lei
Municipal nº 5.597/2011, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre a distribuição de
fórmula láctea infantil a lactentes portadores de intolerância à lactose, nas condições que
especifica. 186/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.983/2017, que
requer informações sobre quantos e quais projetos foram solicitados e encaminhados aos
Governos Estadual e Federal, por secretaria, de janeiro de 2017 até a presente data,
discriminando projeto e valor. 187/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.293/2017, que requer informações sobre quais os projetos de acessibilidade aplicados
no Município, inclusive nos bairros, para o atendimento da população ourinhense.
188/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.307/2017, que requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar cadastro de todos os protetores,
criadores, voluntários e veterinários, no sentido de aumentar o apoio e incentivo para a
realização de projetos da causa animal no município de Ourinhos. 189/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.415/2017, que requer informações a respeito da
existência de projetos de reflorestamento de matas ciliares, recuperação de erosões e
assoreamentos nos mananciais, córregos, nascentes e rios do Município. 190/20 - Requer
cópia do estudo técnico realizado, a respeito do levantamento do número de
atendimentos do Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB), que justificou a falta do cumprimento
da promessa de campanha do prefeito, da extensão do Pronto Atendimento em 24 horas
por dia, conforme resposta do Requerimento nº 1.592/2019. 191/20 - Requer
informações a respeito do possível superfaturamento nos valores da construção de
ciclovia, considerando que o valor do metro quadrado ficou em R$ 118,30, se
caracterizando em pintura do asfalto e colocação de tachões, ficando muito mais caro do
que o recape a quente que em média o valor do metro quadrado é de R$ 20,07, entre
outras irregularidades. 192/20 - Requer informações a respeito da realização de pintura,
melhorias ou manutenção estrutural do muro no entorno do Ginásio Municipal de

Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho", considerando que há anos não tem uma
manutenção geral adequada. 193/20 - Requer informações a respeito do Projeto de
Robótica nas escolas municipais para os alunos nível I e II. 194/20 - Requer informações
a respeito da Dispensa de Licitação nº 26/2019, a respeito da contratação de entidade
sem finalidade lucrativa para dar continuidade ao procedimento de concessão parcial do
tratamento de esgoto do Município de Ourinhos, no valor de R$ 190.000,00, conforme
Contrato nº 162/2019. 195/20 - Requer informações a respeito do atraso de até 120 dias
para responder os requerimentos deste Vereador, considerando a existência do cargo
comissionado de Secretário Adjunto dessa gestão, com salário de mais de R$ 6.000,00,
com atribuição de secretário do secretário. 196/20 - Requer informações a respeito da
realização de melhorias ou manutenção na calçada no entorno do Ginásio Municipal de
Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho", principalmente atrás do mesmo, na Rua
Benedita Fernandes Cury, considerando que há anos não tem uma manutenção geral
adequada. 197/20 - Requer informações a respeito dos projetos de atividades realizadas
no período de férias escolares na Rede Municipal de Educação. 198/20 - Requer
informações a respeito das ações ou projetos para atendimento da Lei Municipal nº
5.189/2007, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre reciclagem e utilização de
material reciclado, no âmbito da Administração Municipal e dá outras providências.
199/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.527/2017, que requer
informações sobre a existência de projetos ou ações a serem desenvolvidas na
infraestrutura de toda a extensão do Jardim Itaipava. Requerimentos do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 200/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir galeria de águas pluviais na Rua Moacir Cassiolato. 201/20 - Requer
providências em relação ao terreno localizado na Rua Narciso Migliari, ao lado do nº
1.065. 202/20 - Requer informações sobre os processos nº s 50.956/2019 e 48.055/2019.
203/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar a calçada do NEI
"Vereador Carlos Ferreira Felipe". 204/20 - Requer informações sobre a pista de
caminhada do trecho que compreende o Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá Jardim Eldorado. 205/20 - Requer informações sobre o aterro sanitário. 206/20 - Requer
informações do 31º BPM/I sobre a possibilidade de se aumentar a ronda policial na
região da Vila Nova Sá. 207/20 - Requer providências em relação à casa abandonada na
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves - Centro. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 208/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
criar um Centro de Recuperação de Dependente Químico, destinado a manter e ofertar
programas gratuitos de atenção aos usuários e dependentes de drogas lícitas e ilícitas.
209/20 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 383/2018 e
1.397/2019, sobre a possibilidade de se interligar as Ruas Vitório Christoni e Braz
Christoni. 210/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar “Feira da
Lua” no Parque Minas Gerais. 211/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar “Feira da Lua” na Vila Margarida. 212/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar “Feira da Lua” no Jardim Ouro Verde. 213/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar um programa de conscientização dos

pedestres e motoristas quanto à utilização da faixa de pedestres de forma a criar uma
cultura de respeito aos munícipes que a utilizam. 214/20 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde e à UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", quanto à
obrigatoriedade de se manter um profissional disponível na unidade para atendimento de
urgência e emergência na área de odontologia. 215/20 - Requer informações a respeito
dos planos e ações que serão realizados pela Secretaria Municipal de Saúde no ano de
2020 visando aumentar o número de médicos especialistas no Município. 216/20 Requer informações sobre a possibilidade de se criar horário para atendimento
odontológico noturno, no período das 18 às 21 horas, nas unidades básicas de saúde.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 217/20 - Requer informações,
conforme plano de governo apresentado, a respeito do cronograma, de 2020, de
instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública em todos os bairros da cidade. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Alexandre Florencio Dias: 1/20 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Madeira. 2/20 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Urbano Zampieri. 3/20 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua João Marciano de Mello. 4/20 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Ana Rodrigues Corrêa. 5/20 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes.
6/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Argemiro Geraldo.
7/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maurício Biondo
Netto. 8/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Alice Ribeiro da
Silva. 9/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Belmiro Ribeiro
da Silva. 10/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Pedro José.
11/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Mário Nogueira.
12/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Dr. Ermelino Perez.
13/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Engenheiro José
Roberto Vito. 14/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Luiz
Nogueira. 15/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Waldemar
Pedro Barbim. 16/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Dirce
Barioto Brianez. 17/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Sebastião Nunes Diniz. 18/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Dimas Franco de Arruda. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 19/20 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim de Azevedo Jornalista. 20/20
- Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Dias Negrão. 21/20 Solicita a instalação de placa proibindo a conversão de caminhões na Rua Profa. Luiza
Scantamburlo Carrara, pois ao realizar a curva muito acentuada os caminhões acabam
passando pela calçada dos moradores da residência n° 48. 22/20 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Machado Florence. 23/20 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Vereador Geraldo Bernardini. 24/20 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Sebastião Simião
de Souza. 25/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão

da Rua Francisco Sales Eulálio. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
26/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Helena Biazon
Saladini. 27/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Maria de Paula Leite Moraes - Jardim Anchieta. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 28/20 - Solicita limpeza de área verde na Viela Antônio Cruz Jardim Carolina. 29/20 - Solicita manutenção no encanamento da Rua José Ferreira
Filho, em frente ao nº 149 - Vila Sândano. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
30/20 - Solicita providências, bem como reparos, em galeria pluvial e no asfalto, em seu
entorno, na Rua Narciso Migliari, em frente ao nº 551. Indicações do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 31/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico,
com urgência, nas Ruas: Orlando Chiaradia, Antônio Marques Vianna e Rafael Segundo
Hernandez Dominguez "Dom Rafa", situadas no Jardim das Paineiras e no Jardim São
Judas Tadeu. 32/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida José
Marques de Souza. 33/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Alpino Buratti. 34/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Ataliba Leonel. Indicações do Vereador Alexandre Florencio Dias: 35/20 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 12
de Outubro - Vila Margarida. 36/20 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 7 de Setembro - Vila Margarida. 37/20 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua 14 de Julho - Vila Margarida. 38/20 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 3 de Maio - Vila Margarida.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 39/20 - Solicita retirada de entulho na
Associação de Moradores de Bairros do Jardim das Paineiras. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 40/20 - Solicita a realização de patrolamento, abaulamento
e apedregulhamento com urgência na Estrada de Guaraiúva. Indicação do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 41/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Júlio Mori,
entre as Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e Zaia Merege Farah - Jardim Santa
Felicidade. Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias: 42/20 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Cristoni. Indicações do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 43/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua
Chile, entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. 44/20 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua Espírito Santo, entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. 45/20
- Solicita recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso, entre as Ruas Narciso Migliari e
Gaspar Ricardo. 46/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Santa Catarina, entre as
Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. 47/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua
Floriano Peixoto, entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. 48/20 - Solicita
recapeamento asfáltico na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas Chile e Barão do Rio
Branco. 49/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua 13 de Maio, entre as Ruas Duque
de Caxias e Narciso Migliari. 50/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Rinkuro
Suzuki - Parque Valeriano Marcante. 51/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão do Jardim Flórida. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 52/20

- Solicita recapeamento ou melhoria asfáltica no cruzamento das Ruas Domingos Jorge e
Ângelo Barone, no Jardim Quebec. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 53/20 Solicita, com urgência, implantação de redutor de velocidade, bem como sinalização de
solo e instalação de placas, indicando área escolar, na Rua Dr. Paulo Ribeiro de Moraes
e na Rua Martins Quirino da Silva, próximo à EMEF "Pedagogo Paulo Freire".
Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima: 54/20 - Solicita, com urgência,
recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Manoel da Borba Gato, Antônio
Raposo Tavares, Aleixo Garcia, Manoel Preto, Izaira Saladini Crivellari, Fernão Dias
Paes Leme e Avenida Amador Bueno, no Jardim dos Bandeirantes. 55/20 - Solicita, com
urgência, recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Antônio Guilherme da
Silva, José Alves de Lima, Antônio Cruz, Alice de Paula Machado, Apuco Tavares de
Souza e Justino Carnevalle. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 56/20
- Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Salto Grande.
Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 57/20 - Solicita pintura de sinalização
de solo, bem como instalação de placa (Carga e Descarga) na Rua 7 de Setembro.
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 58/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua
Narciso Migliari, entre a Rua Barão do Rio Branco e Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 59/20 - Solicita roçada em área da
Rua República, próxima a cerâmica. Indicação do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 60/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Achilles
Zamboni, Lázaro Rodrigues Mesquita, Vitório Bianchi, Nelson Marcelino da Silva "Capitão", Vicentino Diego Robles Godoy, Maria Pacheco e Chaves, Joaquim Lopes,
Francisco Menezes, Antônio Francisco Saladini, Valdir Pires, Radialista Paulo Rufino do
Santos, e Acácio Souza Melo, no Parque Pacheco Chaves. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 61/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Onofre Alves Moreira Parque Pacheco Chaves. Indicação do Vereador Abel Diniz
Fiel: 62/20 - Solicita troca de lâmpadas por LED e revitalização na Praça Bertulino
Custódio, na Rua Alberto Mori, no Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 63/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como instalação
de placas para deficiente físico, defronte ao Procon e ao Fórum. Indicações do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 64/20 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico, com urgência, nas Ruas Octávio Ferreira de Campos, Atta
Haddad, Tibúrcio Silveira, República, Padre Rui Cândido da Silva, Brasílica Machado
Bahia, João Maria Camargo, Maria do Carmo Ferreira Matozinho, Leontino Ferreira de
Campos, Antônio Ruiz, José Dias Negrão, Almiro Cardoso Pereira, Antônio Bertagnoli e
Alpino Buratti - Vila Musa. 65/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na
Rua Ezequias Nogueira de Souza - Jardim América. Indicações do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 66/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas ruas do
Jardim Brilhante. 67/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas ruas do
Jardim Esmeralda. 68/20 - Solicita roçada e limpeza no campo do Jardim Brilhante.
69/20 - Solicita roçada e limpeza no campo do Jardim Esmeralda. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 70/20 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas na

Associação de Moradores de Bairros do Jardim Santos Dumont. 71/20 - Solicita roçada
na Associação de Moradores do Jardim Santos Dumont. 72/20 - Solicita a retirada de
galhadas na Rua Capitão Pedro Moreira Coppietrs, em frente ao nº 375 - Jardim
Industrial. 73/20 - Solicito corte de árvore infestada de cupim na Rua João Francisco de
Paula, em frente ao nº 219 - Jardim Itamaraty. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 74/20 - Solicita, com urgência, a implantação de redutor de velocidade
(lombofaixa), bem como pintura de sinalização de solo e instalação de placas, indicando
área escolar e cuidado crianças, na Rua Don José Marello, defronte ao n° 749 (Colégio
Bagozzi). 75/20 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Narciso Migliari, ao lado do
nº 15 - Vila Nova Sá. 76/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas
Vereador Felismino Vieira, Irineu Pereira da Silva, Enfermeiro Geraldo Pimentel e
Manoel de Oliveira, situadas no Jardim das Paineiras e no Jardim São Judas Tadeu.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 77/20 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio
Pires de Campos, no Jardim dos Bandeirantes. Indicações do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 78/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico, com
urgência, nas Ruas João Albino Zaia, Francisco Nunes de Mello, Liberdade,
Independência e Ipiranga - Vila Odilon. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
79/20 - Solicita providências, bem como reparos, em galeria pluvial localizada na Rua
13 de Maio, defronte ao nº 15. 80/20 - Solicita, com urgência, limpeza em bueiro
localizado na Rua Narciso Migliari, defronte ao n° 540 - Vila Nova Sá. 81/20 - Solicita,
com urgência, limpeza em bueiros localizados na Rua 13 de Maio, ao lado do nº 540 e
defronte ao nº 15 - Vila Nova Sá. 82/20 – Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão das Ruas Hiroshi Nagahara, Domingos Jorge, Alcides Vita,
José Gregório de Jesus, Deusedino Fagundes Pereira e Ângelo Barone, no Jardim
Quebec. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 83/20 - Solicita
recapeamento asfáltico na rotatória de acesso aos bairros: Vila Brasil, Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant, Jardim Anchieta, Jardim Josefina e Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU), entre outros. 84/20 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Álvaro Rolim - Vila Brasil. 85/20 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Luiz Bruzão - Vila Brasil.
86/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua André Gasparoto Vila Brasil. 87/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Prof. José
Augusto de Oliveira - Vila Brasil. 88/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Antônio Segala Jardim Josefina. 89/20 - Solicita recapeamento asfáltico
na Rua José Oliveira da Silva - Jardim Josefina. 90/20 - Solicita recapeamento asfáltico
ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Avenida Domingos Perino. 91/20 Solicita a implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Rua Santa Mônica,
defronte ao nº 379. 92/20 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de
regulamentação de limite de velocidade máxima permitida em todas as ruas da Vila
Brasil. 93/20 - Solicita a implantação de ponto de circular na Rua Santa Mônica,
defronte ao nº 359. 94/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a

extensão das ruas da Vila Operária. 95/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão das ruas do Jardim São Jorge. 96/20 - Solicita
recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Noboru
Endo - Jardim Anchieta. 97/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Pedro Toloto - Jardim Anchieta. 98/20 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Servidor Alício de Souza
Bitencourt. 99/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
das ruas da Vila Recreio. 100/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão das ruas do Jardim Santa Fé. 101/20 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Alonso Faustino Dias - Residencial
Recanto dos Pássaros. 102/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Wagner Geraldo Martins Tavares - Jardim São Carlos. 103/20 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Pedroso Vila Mano.
104/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Sebastiana Corrêa do Amaral - Conjunto Habitacional Caiuá. 105/20 - Solicita, com
urgência, operação “tapa-buracos” em todas as ruas do Jardim Anchieta. 106/20 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Neves
de Oliveira - Vila Brasil. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 107/20 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cristóvão
Colombo - Vila Margarida. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 108/20 - Solicita
patrolamento na Rua Nelson Marcelino da Silva - "Capitão", no Parque Pacheco Chaves.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 109/20 - Solicita roçada e limpeza na
Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, cruzamento com a Rua João Lopes Martins, no
Jardim São Silvestre. 110/20 - Solicita roçada e limpeza nas proximidades da passarela
do Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 111/20 - Solicita
limpeza geral no entorno do Mercado Municipal. 112/20 - Solicita pintura de sinalização
de solo no cruzamento das Ruas Eduardo Peres e Lourenço Jorge - Vila São Luiz.
Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 113/20 - Solicita pintura de sinalização
de solo no cruzamento das Ruas Abuassali Abujamra e 3 de Maio, defronte à EMEI
"Profa. Judith Leonis Villas Boas" - Vila Margarida. 114/20 - Solicita pintura de
sinalização de solo na Rua Francisco Constante Neto, defronte ao NEI "Profa. Vera
Lúcia Ferreira de Moura Rocha". 115/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade
na Rua Lázaro Gomes Neto - Vila Califórnia. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
116/20 - Solicita construção de rampa de acesso no cruzamento das Ruas Duque de
Caxias e Pará. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 117/20 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Profa. Maria
José Ferreira, defronte ao nº 691 - Jardim Santa Fé I. Indicação do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 118/20 - Solicita manutenção e retirada de entulhos na Associação de
Moradores de Bairros do Jardim Anchieta. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 119/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Gonçalo
Ferreira de Moraes - Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
120/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em

toda a extensão da Rua Prudente de Moraes - Vila Margarida. 121/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Profa. Maria José Ferreira. 122/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Marechal Deodoro. 123/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Tereza Gonçalves
Chiaradia. 124/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Célio Rossini. 125/20 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Conceição Costa. Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias: 126/20 - Solicita
a substituição das lixeiras instaladas na Praça Prefeito Benício do Espírito Santo (Praça
da Igreja São Pio X) - Vila Margarida. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
127/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua José Emídio Vicente "Zé
Bonito". Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 128/20 - Solicita estudos
para implantação de lombofaixa na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito". 129/20 Solicita providências em terreno localizado na Rua Xisto Antônio de Souza, na esquina
com Rua Ana Neri. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 130/20 - Solicita a
retirada de galhadas nas Ruas João Hernandes, do nº 192 ao 214, Gonçalves Ledo nº
181, Avenida Henrique Migliari nº 605, Rua Orlando Azevedo nº 697, Sebastião
Domingos Arantes nº 121, Motorista Ariosto Ferrari nºs 12 e 41, José do Patrocínio nº
162, Augusto Menezes nº 40, Antônio Delfino n° 17 e Jornalista Francisco de Almeida
nº 373. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 131/20 - Solicita instalação
de dois braços de iluminação pública no prolongamento da Rua Hugo Luz, no Jardim
Itaipava. Posteriormente, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moções do Vereador Caio César De Almeida Lima: 1/20 - De pesar
pelo falecimento de Eloy Albanez. 2/20 - De pesar pelo falecimento de Silas Antônio
Mantovani. 3/20 - De pesar pelo falecimento de Marsili Matias. 4/20 - De pesar pelo
falecimento de Mara Cristina Cunha de Almeida. 5/20 - De pesar pelo falecimento de
Tereza de Camargo Carvalho. 6/20 - De pesar pelo falecimenro de Ester Pinto da Silva
Prado. 7/20 - De pesar pelo falecimenro de Ruth Brasil C. Alexandre. 8/20 - De pesar
pelo falecimento de Aparecida de Azevedo Moreira. 9/20 - De pesar pelo falecimento de
Ana Lúcia de Lima Nunes. Moção do Vereador Salim Mattar: 10/20 - de pesar pelo
falecimento do Sr. Guilherme Garcia Lopes. Moção do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 11/20 - De congratulações e aplausos às polícias civil e militar, sobre o caso
da morte de menina Emmanuelle Pestana de Castro. Moção do Vereador Éder Júlio
Mota: 12/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Mario César de Camargo Filho
“Marinho”, proprietário do posto de combustível Marinho. Moção do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 13/20 - De congratulações ao Vereador Cícero Investigador
e demais investigadores da DIG-Delegacia de Investigações Gerais de Ourinhos,
Delegado e Investigadores de Polícia da Delegacia de Polícia de Chavantes, pela
elucidação do crime cometido a Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos de idade.
Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 14/20 - De pesar pelo falecimento
de Ricardo Alessandro de Oliveira. 15/20 - De pesar pelo falecimento de Franciele

Cristina Lopes de Oliveira. 16/20 - De congratulações e boas vindas ao Reverendíssimo
Padre Roque, pela posse como Pároco da Paróquia São José - Vila Boa Esperança.
17/20 - De congratulações e boas vindas ao Reverendíssimo Padre Marcio Martignoni,
pela posse como Pároco da Paróquia São Pio X - Vila Margarida. 18/20 - De
congratulações e boas vindas ao Reverendíssimo Padre Daniel, pela posse como Pároco
da Paróquia São Francisco - Jardim Itamaraty. 19/20 - De congratulações e boas vindas
ao Reverendíssimo Padre Robson Antônio da Silva, pela posse como Pároco da Paróquia
São Luiz Gonzaga - Vila São Luiz. Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
20/20 - De congratulações ao Caiu's Burguer Grill, pelos relevantes serviços prestados
em nosso Município. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 21/20 - De
congratulações ao P.S. Guerreiros do Futuro Equipe Eddy North Fight, na pessoa do
Instrutor Edivaldo Ferreira dos Santos, Monitor André Pires e do Professor Edwson
Rocha dos Santos, pelo belíssimo trabalho social que realizam há 4 anos, oferecendo
aulas de Jiu-jitsu, atualmente, na Associação de Moradores de Bairros do Itajubi. Moção
do Vereador Caio César de Almeida Lima: 22/20 - De congratulações à Escola de
Futebol Nova Geração, categoria 2009, campeã invicta da Copa Mercosul de Chavantes.
Moção do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 23/20 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Ezequiel Narciso Alves. 24/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Miguel do Espírito
Santo. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 25/20 - De congratulações à Zap Fest,
pelos 13 anos de atividades na cidade de Ourinhos. 26/20 - De congratulações ao
Hospital Veterinário Bicho da Gente, em nome de seus proprietários Isabel Cristina
Munhoz e Sérgio Botelho, pelos 30 anos de excelentes serviços prestados em nosso
Município. Moções do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 27/20 - De pesar pelo
falecimento de Luiz Antônio Medeiros. 28/20 - De pesar pelo falecimento de José
Sebastião Costa. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente
expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que a
votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem feitas de forma globalizada,
salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Fizeram
pedidos de destaques os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel dos Requerimentos
nº. S 114, 118, 119, 123, 126, 127, 158, 159, 160, 165, 166, 171, 186 e 217/2020 e
Flávio Luís Ambrozim dos requerimentos nº. S 18, 33, 36, 53, 201, 202, 204, 205 e
207/2020. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão
os Requerimentos nº s. 01 a 214/2020 e as Moções nº s. 11, 13, 16 a 22 e 25, 26/2020,
com exceção das matérias destacadas. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Mário Sérgio
Pazianoto. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim solicitou que o
Requerimento nº. 202/2020 destacado fosse votado de forma globalizada. Dando
continuidade às discussões das matérias, fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Abel Diniz Fiel, Flávio Luís Ambrozim, Alexandre Araujo
Dauage e Edvaldo Lúcio Abel. Não havendo mais quem queira se manifestar, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por

unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que conforme fundamento no inciso
33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até
15 dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos. Logo após,
o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 18/2020. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio
Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
19/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio
Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 33/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio
Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 36/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 53/2020. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Findo o horário do expediente, por questão de
ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a supressão do
intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos. O Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador, APROVADA
por unanimidade. O Senhor Presidente suspendeu a sessão durante 5 (cinco)
minutos para dúvida regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou
que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a
inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental:
Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto
Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e
Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal e
estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou que serão apreciadas as
matérias pautadas para a presente sessão. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora
Raquel Borges Spada solicitou o adiamento da discussão e votação por 1 (uma) sessão
ordinária do Projeto de Decreto Legislativo nº. 2/2019, de autoria da Vereadora Raquel
Borges Spada que outorga o título de "Cidadã Ourinhense" à Dra. Jukarla Casolari de
Araujo. O Senhor Presidente colocou em votação o pedido da Vereadora Raquel Borges
Spada, APROVADO por unanimidade o adiamento. Não havendo matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor Presidente consultou se havia orador inscrito para
explicação pessoal. Fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti, Santiago de Lucas Ângelo, Alexandre Florencio Dias, Aparecido
Luiz, Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim e Alexandre Araujo Dauage. Não havendo

mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Primeira Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu,
lavrou-se a presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois
ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos
arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------_____________________
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