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19ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 08 DE JUNHO 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 19ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 08 de junho de
2020, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE

EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Não há proposições remanescentes a serem discutidas e deliberadas
para esta sessão.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição
em livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA

1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 4/2020, do PREFEITO
MUNICIPAL: Institui o Fundo Municipal de Agricultura e dá outras
providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 5/2020, do PREFEITO
MUNICIPAL: Institui a Política de Educação Ambiental no Município de
Ourinhos e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 03 de junho de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 19ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.062/20 - Requer informações, junto ao Governo Estadual, a respeito dos investimentos
realizados em Ourinhos através do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - FEAP -, por
meio de linhas crédito para diversas atividades agropecuárias, pequenos e médios produtores
rurais, pescadores artesanais, cooperativas e associações.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.063/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 445/2018, que solicita, com
urgência, a poda de árvores que dificultam a visualização dos semáforos no Município.
ABEL DINIZ FIEL
1.064/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a iluminação pública
da Rua Maria Pacheco e Chaves, no Parque Pacheco Chaves.
APARECIDO LUIZ
1.065/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se estender a pista de
caminhada situada no trecho entre as Ruas Benedita Fernandes Cury e São Pedro do Turvo,
prolongando-a até o campo do Comunitário, atendendo à pedido de munícipes.
1.066/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir praça em área
verde situada defronte à Rua Leonel da Silva, paralela à Rua Santa Mônica.
ABEL DINIZ FIEL
1.067/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se agendar visita técnica para
vistoriar árvore de grande porte, infestada de cupins, localizada ao lado do transformador de
energia na Rua Octávio Ferreira de Campos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.068/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir quadra poliesportiva
coberta nas dependências do NEI "Vereador Carlos Ferreira Felipe".
CÍCERO DE AQUINO
1.069/20 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -,
quanto à possibilidade de se construir passarela para passagem de pedestres no quilômetro
374 da Rodovia Raposo Tavares, interligando a Rua Prof. Francisco Dias Negrão com a Rua
Vereador Geraldo Bernardini.
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.070/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se notificar o proprietário do
imóvel na Rua Hermínio Sabino n° 27, para que efetue a limpeza no terreno, remoção de
entulho e poda da vegetação na calçada.
1.071/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se disponibilizar testes rápidos
de COVID-19 para os policiais militares que atuam em Ourinhos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.072/20 - Requer o envio de lista atualizada contendo nomes e valores dos salários
pagos aos diretores, coordenadores, professores, assistentes e outros, da Associação Centro
Esportivo de Ourinhos.
1.073/20 - Requer cópia de todos os processos com todos os pagamentos de Dívida Ativa
acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de 2017 até a presente data, na Prefeitura
Municipal.
1.074/20 - Requer o envio para esta Casa de Leis, de cópia de todo o Processo
Administrativo e Projetos do Contorno Ferroviário e VLT, de 2007 até a presente data.
1.075/20 - Requer a justificativa do motivo pelo qual Ourinhos não conseguiu o título de
Município de Interesse Turístico-MIT, no Estado de São Paulo.
1.076/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.333/2019, que reiterou o
Requerimento nº 1.769/2018, que requer cópia de todo o processo do projeto de classificação
de Ourinhos como Município de Interesse Turístico - MIT.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.077/20 - Requer providências e informações sobre o transporte público.
1.078/20 - Requer informações e providências quanto ao recurso extraorçamentário de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), proveniente do Governo Federal, destinado à Secretaria
Municipal de Saúde.
1.079/20 - Requer providências e informações sobre despejo irregular de esgoto.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.080/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se estender o prazo de
pagamento dos empréstimos consignados dos servidores públicos municipais.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.081/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de
revitalização de praças públicas.
1.082/20 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS
"Dona Pepa" - Vila Brasil -, localizada na Rua Jornalista Heron Domingues, 647.
1.083/20 - Requer informações sobre a existência de ferramenta eletrônica para gerenciar
o abastecimento de remédios nos postos de saúde de nosso Município, de forma a controlar os
estoques, identificar e antecipar possíveis faltas de remédios em cada unidade de saúde.
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1.084/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar maior divulgação
quanto aos lugares disponíveis em nossa cidade para descarte de galhadas, remanescentes
de podas e cortes de árvores realizadas por munícipes em suas residências.
1.085/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o Centro de
Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy, com melhorias na iluminação, pintura e
paisagismo.
CÍCERO DE AQUINO
1.086/20 - Requer informações sobre o motivo da obstrução realizada com morros de
terra nas Ruas Joaquim Gomes da Silva e Mário da Silva, visto que as vias públicas possuem
denominações e, ainda, iluminação, guias e sarjetas em alguns trechos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.087/20 - Requer a retirada do Requerimento nº 1.071/2020, da pauta dos trabalhos
legislativos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.088/20 - Requer a retirada do Requerimento nº 1.079/2020, da pauta dos trabalhos
legislativos.

INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
765/20 - Solicita poda de árvores situadas na Rua Bartholomeu Diaz Martinês, fundo com
o NEI "Vereador Carlos Ferreira Felipe".
APARECIDO LUIZ
766/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cleudimilson
Aparecido Camargo Cruz.
767/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, defronte
ao n° 423.
768/20 - Solicita limpeza e melhorias na área ao redor do ponto de parada de ônibus
situado na Rua Francisco Crespo, defronte ao n° 270.
769/20 - Solicita construção de balanção de concreto no final da Rua Celso Francisco
Barbosa, próximo ao campo de futebol "Beira Rio", no Jardim Anchieta.
770/20 - Solicita instalação de cinco mesas de concreto ao redor do campo de futebol
"Beira Rio", no Jardim Anchieta.
771/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Benedita Fernandes Cury, próximo ao nº 148.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
772/20 - Solicita pintura de sinalização de solo “PARE” no cruzamento das Ruas 14 de
Julho e 21 de Abril, na Vila Margarida.
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CÍCERO DE AQUINO
773/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Avenida Comendador José Zillo.
RAQUEL BORGES SPADA
774/20 - Solicita manutenção no telhado da USF "Dr. Roald Corrêa", no Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi, pois o mesmo encontra-se com infiltrações.
775/20 - Solicita pintura nas salas da USF "Dr. Roald Corrêa", no Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi, pois devido às infiltrações no telhado as paredes estão emboloradas.
APARECIDO LUIZ
776/20 - Solicita implantação de dois redutores de velocidade ao longo da Rua Noboru
Endo.
777/20 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Noboru Endo, próximo ao
"Campo Beira Rio".
ÉDER JÚLIO MOTA
778/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Dr. Antônio Prado, defronte
ao Centro Popular de Compras "Camelódromo".
CÍCERO DE AQUINO
779/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Santa Catarina, defronte ao n° 81.
RAQUEL BORGES SPADA
780/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Caetano Pereira.
APARECIDO LUIZ
781/20 - Solicita manutenção de guia e sarjeta na Rua Antônio Luiz Golfette, defronte ao
n° 317.
ÉDER JÚLIO MOTA
782/20 - Solicita roçada e limpeza nas guias e sarjetas das Ruas Dr. Antônio Prado,
Duque de Caxias, 13 de Maio e Floriano Peixoto, as quais perfazem a quadra do Centro
Popular de Compras "Camelódromo".
783/20 - Solicita seja notificado o SENAC de Ourinhos para que proceda a coleta dos
resíduos e entulhos resultantes de obras nas Ruas Duque de Caxias, 13 de Maio e Floriano
Peixoto.
784/20 - Solicita pintura de sinalização de solo de estacionamento para motos na Rua Dr.
Antônio Prado, em frente ao Centro Popular de Compras "Camelódromo".
CÍCERO DE AQUINO
785/20 - Solicita pavimentação asfáltica, construção de guias, sarjetas, galerias de águas
pluviais e calçadas nas Ruas Mário da Silva e Joaquim Gomes da Silva.
786/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Sebastião Domingos Arantes, defronte ao nº
111 - Parque Minas Gerais.
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ABEL DINIZ FIEL
787/20 - Solicita melhorias na sinalização de solo e nos obstáculos da rotatória na Rua
Rufino Benitez.
788/20 - Solicita, com urgência, implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na
Rua Rufino Benitez, próximo ao n° 207.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
789/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Graciliano Ramos, no Jardim Guaporé.
ABEL DINIZ FIEL
790/20 - Solicita, em caráter de urgência, implantação de redutor de velocidade na Rua
Elvira Leide Ferreira, ligação dos bairros Parque Pacheco Chaves, Jardim Itamaraty e o Núcleo
Habitacional Choso Misato, local de grande fluxo de carros e pedestres.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
791/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Torazo Kanda, no Jardim Guaporé.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
792/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, indicando vagas de estacionamento para
deficientes e idosos, em frente à clínica de fisioterapia existente na Rua Silva Jardim, 878 - Vila
Moraes.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
793/20 - Solicita melhorias na pavimentação asfáltica na Rua dos Bancários.
794/20 - Solicita, com urgência, o nivelamento da tampa da caixa de inspeção da rotatória
situada no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Avenida Gastão Vidigal, devido ao risco
de acidentes e de danos a veículos.
795/20 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Irineu Pereira da Silva, no
cruzamento com a Alameda Luiz Ferreira, bem como no cruzamento com a Alameda Cirillo
Francisco Leite - Jardim das Paineiras -, pois a água que escoa pela sarjeta está invadindo a
referida via pública e causando danos à pavimentação asfáltica.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
183/20 - De pesar pelo falecimento de Aparecido Reis.
RAQUEL BORGES SPADA
184/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Francisca Marcelina da Silva.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
185/20 - De pesar pelo falecimento de Antônio Carlos Rapette.
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ABEL DINIZ FIEL
186/20 - De congratulações ao Funcionário Público Benedito Fernandes, pelos 33 anos de
serviços prestados ao município de Ourinhos, conquistando sua aposentadoria no mês de maio
de 2020.

PROJETO DE LEI :
APARECIDO LUIZ / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
28/20 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Campo de Futebol Santo
Sarmazio Gonçalves “Santinho”).

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
11/20 - Altera dispositivos na Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras
providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 03 de junho de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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