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16ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 18 DE MAIO DE 2020.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, Resolução nº
04, de 09 de junho de 1993, COMUNICA que os trabalhos legislativos
referentes à 16ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 18 de maio de
2020, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Continuidade de discussão e votação dos Requerimentos n°s 957 e
958/2020, remanescentes da 15ª Sessão Ordinária.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição
em livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA

1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 17/2020, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Cria o “Dia Municipal de
Enfrentamento à Fibromialgia” e dá outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 18/2020, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Institui a “Semana Municipal
de Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis” no Município de
Ourinhos e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 13 de maio de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 16ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
973/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se disponibilizar caçambas em
pontos de descarte já identificados no município de Ourinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
974/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar programa de
refinanciamento de tributos municipais que estejam em mora (REFIS) no ano de 2020.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
975/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 12/2019, que reitera a Indicação nº
151/2018, que solicita recapeamento asfáltico na Rua Alcides Chierentin - Jardim Anchieta.
976/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 13/2019, que reitera a Indicação nº
157/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Francisco Saladini - Jardim Anchieta.
977/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 14/2019, que reitera a Indicação nº
66/2018, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Argemiro Batista das Neves - Jardim Anchieta.
978/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 27/2020, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria de Paula Leite Moraes - Jardim
Anchieta.
979/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 17/2019, que reitera a Indicação nº
152/2018, que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Bartholomeu Diaz
Martinês - Vila Christoni.
980/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça localizada na
área verde situada entre as Ruas José Neves de Oliveira, Jornalista Heron Domingues, Carlos
Zanuto e a Avenida José Marques de Souza, com instalação de playground, academia de saúde,
pista de caminhada, bancos, etc.
EDVALDO LÚCIO ABEL
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981/20 - Requer informações a respeito de quantas diárias a Prefeitura contratou da empresa
Caçambas Brasil para a limpeza de terrenos, mês a mês, por bairro, no município de Ourinhos, de
2017 até a presente data.
CÍCERO DE AQUINO
982/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.025/2019, que solicita, com urgência, a
recuperação ou reforma do redutor de velocidade, bem como a pintura de sinalização de solo
localizado na Rua João de Pontes, defronte ao nº 519, Colégio Pólis Kids.
ABEL DINIZ FIEL
983/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.261/2019, que solicita a instalação de
câmeras de videomonitoramento em área verde na extensão da Rua Xisto Antônio de Souza Jardim Colorado -, local de grandes descartes de entulhos, lixo orgânico e galhadas, contendo
inúmeras denúncias e reclamações por parte da população local.
EDVALDO LÚCIO ABEL
984/20 - Requer informações sobre a aquisição emergencial por dispensa de licitação de 15
mil aventais descartáveis de TNT e de 20 mil máscaras PFF2 similar para proteção individual dos
profissionais da área de saúde no enfrentamento do novo coronavírus causador da COVID-19.
ABEL DINIZ FIEL
985/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.604/2019, que solicita notificação ao
proprietário do terreno localizado na Rua Fernando Prestes, ao lado do contorno do
Supermercado Amigão do Ourinhos Plaza Shopping, visando à contenção da erosão que está
causando inundações nas casas e comércios vizinhos.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
986/20 - Requer informações sobre o atendimento ao pedido protocolado sob nº
14.743/2020, junto à Prefeitura, que requer a implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) na Rua Ângelo Barone, defronte ao n° 136, na Vila Soares.
EDVALDO LÚCIO ABEL
987/20 - Requer informações sobre a aquisição emergencial por dispensa de licitação de 20
termômetros, para o atendimento aos pacientes com sintomas do novo coronavírus causador da
COVID-19.
988/20 - Requer informações sobre o cronograma de entrega das 12 mil cestas básicas,
recém-adquiridas por dispensa de licitação, informando o nome e local, no sentido de amenizar o
prejuízo da população afetada pelo novo coronavírus causador da COVID-19.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
989/20 - Requer informações sobre a possibilidade de investimentos na Praça Aldivino de
Souza "Butura", no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
990/20 - Requer informações sobre o cronograma de entrega de kits de alimentos para os
alunos das escolas municipais, derivados dos recursos do PNAE, no sentido de amenizar o
prejuízo das famílias mais carentes afetadas pelo novo coronavírus causador da COVID-19.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
991/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar grades em frente ao prédio
do Corpo de Bombeiros.
EDVALDO LÚCIO ABEL
992/20 - Requer cópia do parecer jurídico e de todo o processo administrativo de Dispensa
do Chamamento Público para a celebração direta de parceria com o Instituto Maxxsaúde, para a
gestão do Hospital de Campanha, localizado no Grande Hotel, para ações de combate do novo
coronavírus (COVID-19).
993/20 - Requer informações sobre a aquisição emergencial por Dispensa de Licitação na
compra de 50 estetoscópios, para o combate do novo coronavírus (COVID-19).
994/20 - Requer informações sobre a aquisição emergencial por Dispensa de Licitação na
compra de 50 Aventais de Proteção Máxima, para o combate do novo coronavírus (COVID-19).
995/20 - Requer cópia do parecer jurídico e de todo o processo administrativo de Dispensa
de Licitação na contratação emergencial de montagem, desmontagem e locação de estruturas de
rampas para o Hospital de Campanha, no enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19).
ABEL DINIZ FIEL
996/20 - Requer informações sobre os procedimentos tomados e o tempo de relevância para
que os terrenos abandonados sejam limpos de matos e entulhos pelo serviço da Prefeitura, após
os procedimentos das notificações.
EDVALDO LÚCIO ABEL
997/20 - Requer cópia do Parecer Jurídico e de todo o Processo Administrativo para
credenciamento ao SUS dos 10 (dez) novos leitos de UTI para combate à pandemia do novo
coronavírus - COVID-19.
998/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal a respeito de gastos com locação de
equipamentos médicos para 4 (quatro) leitos de UTIs na Associação Santa Casa de Misericórdia
de Ourinhos.
999/20 - Requer cópia do Parecer Jurídico e de todo o Processo Administrativo para a
contratação emergencial de 64 (sessenta e quatro) unidades de hospedagem para utilização como
Hospital de Campanha em internações de baixa complexidade de pacientes com insuficiência
respiratória provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19).
APARECIDO LUIZ
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1.000/20 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 819/2017 e
637/2018, que solicitam a instalação de iluminação pública em toda a extensão da Rodovia Mello
Peixoto.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.001/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar programa de plantas
on-line, de forma a agilizar a aprovação de projetos no Município.
1.002/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que as
melhorias das pavimentações asfálticas tenham como prioridade as ruas utilizadas como
itinerários do transporte coletivo (circular) do Município.
1.003/20 - Requer informações sobre os bairros desprovidos do sistema de esgoto sanitário
no Município.
1.004/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar a coleta seletiva de
material reciclável, potencializando as associações de catadores de materiais e gerando mais
empregos no Município.
1.005/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implementar a captação de óleo
de cozinha usado, firmando parcerias com igrejas, escolas e outras organizações, de forma a
gerar mais renda à população.
1.006/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 385/2018, que requer informações,
junto à empresa Circular Cidade de Ourinhos, a respeito da possibilidade de se implantar
coberturas em todos os pontos de ônibus do Município.

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
676/20 - Solicita colocação de pedrisco na Pista de Caminhada e Lazer "Terezinha Piccioni
de Carvalho" (Trilha Verde), localizada na Avenida Horácio Soares.
677/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Diógenes Christoni, defronte ao n° 213, pois a
CPFL efetuou poda de árvore que estava atrapalhando a fiação elétrica no local e não recolheu a
galhada resultante.
APARECIDO LUIZ
678/20 - Solicita implantação de duas lombofaixas na Avenida Heraldo Nascimento
Abujamra, defronte à Padaria Gideão e ao Mercado Garcia.
679/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Cleudimilson Aparecido
Camargo Cruz.
CÍCERO DE AQUINO
680/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Garcia Leal, defronte ao n° 278, no
Jardim Santos Dumont.
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681/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Avenida Aureliano Antônio Gonçalves, a partir do n° 334 até o cruzamento com a Avenida
Perimetral Dois, no Jardim Santos Dumont.
682/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua
Antônio Saladini, no trecho entre as Ruas Bahia e Prof. Paulo Prado Garcia.
683/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos"
na Travessa Benedito Monteiro.
684/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua
Antônio Carlos Mori, no trecho entre as Ruas Bahia e Rio de Janeiro.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
685/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão das Ruas Hermínio
Joaquim dos Remédios, Jornalista Heron Domingues e no trecho da Rua Duque de Caxias,
compreendido na Vila Brasil.
APARECIDO LUIZ
686/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rotatória Anuar Haddad, próxima ao Fórum,
entre a Rua do Expedicionário e a Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas.
687/20 - Solicita melhorias na iluminação da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo
"Bié", no trecho da Rua Dr. João Bento Vieira da Silva Netto, até o cruzamento com a Rua Profa.
Josefa Cubas da Silva.
688/20 - Solicita instalação de iluminação na pista de caminhada da Rua Júlio Mori, no trecho
compreendido entre o cruzamento com a Rua Lopes Trovão e seu final, atendendo a pedidos de
inúmeros munícipes que se exercitam no local.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
689/20 - Solicita implantação de lombofaixa na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, defronte o nº
200, próximo ao NEI "Dulcinéia Aparecida Silvestrini Martins".
APARECIDO LUIZ
690/20 - Solicita troca da iluminação pública, por lâmpadas LED, em toda a extensão da Vila
Margarida.
691/20 - Solicita troca de lâmpadas em postes situados na Rua José Justino de Carvalho,
defronte aos nºs 1.392, 2.114 e 2.152.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
692/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Cambará, em frente
ao nº 556.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
693/20 - Solicita instalação de placas indicativas com os dizeres "Proibido jogar lixo", bem
como limpeza geral em terreno baldio da Rua São José, próximo ao nº 274.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
694/20 - Solicita urbanização, paisagismo, pintura de sinalização de solo e instalação de
iluminação pública LED nas vielas do Jardim Josefina.
ABEL DINIZ FIEL
695/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua São José.
696/20 - Solicita poda de árvore na Rua Joaquim de Azevedo - Jornalista, próximo ao nº 936.
697/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua João Bond,
defronte à sede da Associação de Moradores de Bairros.
698/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Pedro
Alexandre, defronte ao Condomínio Rebeca.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
699/20 - Solicita reparos e melhorias na calçada entre as Ruas Maria Pulcinelli Pelegrino e
José Olímpio de Almeida, bem como instalação de iluminação pública LED no local.
RAQUEL BORGES SPADA
700/20 - Solicita a retirada de galhada na Rua Olympio Coelho Tupiná, próximo aos n°s 376 e
410.
701/20 - Solicita a retirada de galhada na Rua Eduardo Peres, em frente ao n° 1.005.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
702/20 - Solicita a troca de lâmpada queimada na Avenida Presidente Goulart, em frente ao
nº 349, no Jardim Santos Dumont.
703/20 - Solicita a repintura de todos os redutores de velocidade (lombadas) existentes no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
APARECIDO LUIZ
704/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas da Vila Margarida.
RAQUEL BORGES SPADA
705/20 - Solicita a retirada de galhada na Rua Satoro Maeda, defronte aos n°s 925 e 935, na
Vila São Luiz.
706/20 - Solicita a retirada de galhada na Rua Vereador Adão Simião de Souza, defronte ao
n° 149, no Jardim Ideal.
707/20 - Solicita a retirada de galhada na Rua Antônio Luiz Golfette, defronte ao n° 56, no
Jardim do Sol.
708/20 - Solicita a retirada de galhada na Rua João Rafael, defronte aos n°s 493 e 521, no
Jardim Industrial.
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ABEL DINIZ FIEL
709/20 - Solicita limpeza e roçada em área desocupada na Rua Edmundo de Oliveira
Matosinho, no Residencial Recanto dos Pássaros III.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
710/20 - Solicita recuperação e pintura do redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua
Ulysses Guimarães, no Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau.
ABEL DINIZ FIEL
711/20 - Solicita, com urgência, instalação de iluminação pública em viela na Rua Maria
Moreira de Souza, próximo ao nº 141 - Jardim Manhatan.

MOÇÕES:
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
160/20 - De congratulações aos profissionais da Enfermagem, pelo Dia do Enfermeiro,
comemorado dia 12 de maio.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
161/20 - De pesar pelo falecimento de Adalgisa Mesquita Vieira.
162/20 - De pesar pelo falecimento de Lourival Alves de Oliveira.
163/20 - De pesar pelo falecimento de José Lopes da Cruz.
164/20 - De congratulações à empresa Markão Peças e Acessórios, por completar 10 anos
de relevantes serviços prestados em nosso Município.
CÍCERO DE AQUINO
165/20 - De pesar pelo falecimento de Paulo Rossini.
EDVALDO LÚCIO ABEL
166/20 - De congratulações e aplausos a todos da equipe de profissionais socorristas da
Usina São Luiz S.A., que com muita garra, dedicação e coragem, estão sempre salvando vidas.
167/20 - De congratulações pelo 93º aniversário da Sra. Maria Conceição de Castro, mãe do
Sr. José Onofre, funcionário aposentado da SAE.
ÉDER JÚLIO MOTA
168/20 - De congratulações e aplausos aos profissionais de saúde, pelo trabalho no combate
à pandemia causada pela Covid-19, trabalhando de forma incansável para contenção da
propagação do vírus e garantir a cura dos pacientes infectados.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
169/20 - De congratulações ao Dia do Gari, comemorado em 16 de maio.
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PROJETOS DE LEI :
ABEL DINIZ FIEL
25/20 - Dispõe sobre a proibição da utilização de veículos movidos a tração animal no
perímetro urbano do Município, e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL
26/20 - Dispõe sobre denominação de via pública (Avenida Amador Bueno).
Secretaria da Câmara Municipal, em 13 de maio de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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