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9ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 30 DE MARÇO 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 9ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 30 de março de
2020, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Discussão e votação dos Requerimentos nºs 545 e 569/2020,
remanescentes da 6ª Sessão Ordinária; e dos Requerimentos nºs 618 a
688/2020 e das Moções nºs 95, 96 e 100 a 105/2020, remanescentes da
8ª 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. Não há matérias a serem inseridas, previamente, para discussão e
votação, nem registro de requerimentos de urgências, até o momento.

3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 25 de março de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 9ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
ÉDER JÚLIO MOTA
693/20 - Encaminha minuta de projeto de lei que dispõe sobre instalação de sinal sonoro nos
semáforos para atender aos deficientes visuais e dá outras providências.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
694/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se notificar por escrito, sob a forma de
advertência, às empresas cimenteiras do Município do ramo de concreto usinado, sobre o
derramamento ou descarte desse produto nas vias públicas de Ourinhos.
695/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.129/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar serviços de demarcação viária, defronte ao Endoson - Centro
de Diagnóstico de Endoscopia e Ultrassonografia de Ourinhos -, destinando vagas para idosos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
696/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se montar kits com produtos
alimentares que se encontram nos estoques das escolas e doar a famílias de alunos beneficiários
do Bolsa Família.
RAQUEL BORGES SPADA
697/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se adotar esterilização mediante uso
de álcool em gel 70% nos corrimões dos ônibus circulares em Ourinhos.
APARECIDO LUIZ
698/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 23/2020, que requer informações
sobre a possibilidade de se reformar o prédio da Associação de Moradores de Bairros do Jardim
Itamaraty.
RAQUEL BORGES SPADA
699/20 - Requer informações, junto à AVOA, sobre quais providências estão sendo tomadas
para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus em seus ônibus.
APARECIDO LUIZ
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700/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 25/2020, que 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.
ÉDER JÚLIO MOTA
701/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se implantar fraldário na UBS "Dr.
Hélio Migliari", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
702/20 - Requer informações quanto à falta de água no Jardim Primavera.
EDVALDO LÚCIO ABEL
703/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.286/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias ou revitalização do Horto Florestal da Vila Brasil e a
implantação de trilhas ou pistas de caminhadas, transformando o local em um Horto Eco-Parque.
704/20 - Requer implantação urgente do Projeto de Lei n° 15/2020 e do Projeto de Lei n°
16/2020, recém aprovados, devido à pandemia de Coronavírus (COVID-19).
705/20 - Requer que se oficie à empresa CPFL para que se digne a prestar informações a
respeito do cumprimento de Decreto do Governador que versa sobre a isenção da cobrança de
energia da faixa Tarifa Social para as famílias carentes, no prazo de 90 dias, devido à pandemia
de Coronavírus em Ourinhos e região.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
706/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se implantar
guard-rail (mureta de proteção) na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, no trecho paralelo ao Córrego
Águas das Furnas.
707/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se implantar
guard-rail (mureta de proteção) na Rua Olívio Minucci, no trecho paralelo ao Córrego Águas das
Furnas.
708/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, bem como
instalar lâmpadas de LED na Área de Lazer 308, no Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant.
709/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de arcondicionado em todas as salas de aula da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão".
710/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária na Vila
Brasil.
711/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Prefeito Dr.
Teodoreto Ferreira Gomes, no Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground, academia de
saúde, pista de caminhada, bancos, etc.
712/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no calçamento da
Praça João Fonseca, na Vila Kennedy.
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713/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área verde localizada
entre a Rua Ana Neri e a Rua Xisto Antônio de Souza, no Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi, bem como instalar academia da saúde, playground, pista de caminhada, bancos de
concreto, dentre outros.
RAQUEL BORGES SPADA
714/20 - Requer informações quanto à possibilidade da realização de campanha de
vacinação contra a gripe em Ourinhos ocorrer, no ano de 2020, em sistema de "drive-thru".
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
715/20 - Requer informações sobre a possibilidade para que sejam tomadas providências,
quanto a estabelecimentos comerciais de produtos de primeira necessidade que estão se
aproveitando do momento crítico que estamos passando e superfaturando os preços.
RAQUEL BORGES SPADA
716/20 - Requer informações, junto à AVOA, sobre a possibilidade de se fornecer aos
motoristas de ônibus circulares, equipamentos tais como: máscaras e luvas.
CÍCERO DE AQUINO
717/20 - Requer informações sobre o cronograma de coleta do lixo das lixeiras situadas na
Trilha Verde e das lixeiras existentes na Pista de Caminhada e Lazer Evandro Gonçalves
Machado, que liga os Jardins Santos Dumont e Santa Fé.
RAQUEL BORGES SPADA
718/20 - Requer informações sobre quais providências estão sendo tomadas em relação às
famílias atendidas pelos CRAS.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
719/20 - Requer informações sobre a possibilidade de suspensão do corte de fornecimento
de água por 6 (seis) meses no Município, devido à pandemia do Coronavírus.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
720/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se transformar o salão da AIOR
(Associação Industrial de Ourinhos e Região) em hospital base.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
721/20 - Requer informações da CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - sobre a
possibilidade de suspensão dos cortes no fornecimento de energia, durante o período da
pandemia do Coronavírus.
EDVALDO LÚCIO ABEL
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722/20 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura está tomando para a
contratação de novos médicos para as unidades de saúde do município, considerando a pandemia
do Coronavírus e principalmente após o corte de médicos realizado em 2019, conforme resposta
do Requerimento n° 2.319/2019.
723/20 - Requer informações do responsável técnico da Prefeitura, fiscalizador do contrato da
empresa Caçambas Brasil Serviços de Limpeza, Sr. Juliano Henrique Correia de Oliveira, a
respeito de quantas diárias foram contratadas, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data,
para limpeza de terrenos, totalizando um valor de mais de R$ 10 milhões de reais.
724/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.249/2019, que reitera a Indicação
nº 769/2019, que solicita pavimentação asfáltica na Rua B, em frente ao nº 15, no Loteamento
Angelina Marcante.
725/20 - Requer informações da extensão do horário de atendimento e contratação de mais
médicos para o Núcleo de Saúde - Jardim Guaporé, considerando a pandemia de Coronavírus e
conforme resposta do Requerimento nº 2.177/2019.
CÍCERO DE AQUINO
726/20 - Requer informações sobre o cronograma de coleta do lixo nas lixeiras situadas na
Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas).
RAQUEL BORGES SPADA
727/20 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo solicitar à AVOA Auto Viação Ourinhos Assis, que lavem com água clorificada o Terminal Integrado de Ônibus de
Ourinhos, para a prevenção ao COVID-19.
728/20 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo solicitar às empresas
e supermercados do Município, que lavem com água clorificada seus pátios para a prevenção ao
COVID-19.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
729/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar, com urgência, um "Hospital
de Campanha" em Ourinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
730/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre empresários
e pessoas solidárias, para que doem ao serviço social máscaras para as famílias que são
atendidas pelos CRAS.
731/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre o Fundo
Social de Solidariedade e empresas de Ourinhos, para que empresários possam doar cestas
básicas, leite e produtos de limpeza.
CÍCERO DE AQUINO
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732/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.279/2017, que solicita a revitalização
de todos os bancos de cimento das Praças João Fonseca e José Ferreira de Castro - Vila
Kennedy.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
733/20 - Requer informações sobre o cronograma previsto de melhorias nas Ruas Ângelo
Sedassari, Moacir Cassiolato e José Pedroso, na Vila Boa Esperança.
TODOS VEREADORES
734/20 - Requer informações sobre a possibilidade para que seja oficiado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado, João Dória, propondo a imediata suspensão de cobrança dos pedágios no
Estado de São Paulo, durante a quarentena do Coronavírus.

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
416/20 - Solicita roçada em área verde da Rua Vereador Felismino Vieira, próximo ao nº 31.
CÍCERO DE AQUINO
417/20 - Solicita reparos no asfalto na Rua João Villar Péres, entre os nºs 392 e 404-1 Jardim Estoril, no trecho correspondente à parada de ônibus.
418/20 - Solicita limpeza em bueiros situados na Rua Dr. Osmar Viana, ao lado do nº 67 e
defronte ao nº 91 - Jardim Estoril.
419/20 - Solicita limpeza em bueiros situados na Rua João Villar Péres, ao lado do nº 11 Jardim Estoril.
420/20 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) e placas indicativas de
limite de velocidade na Rua Serafim Signorini.
421/20 - Solicita a instalação de lixeiras na trilha de caminhada/ciclovia da Rua Júlio Mori, no
trecho entre a Rua Profa. Josefa Cubas da Silva e a Praça da Mulher.
APARECIDO LUIZ
422/20 - Solicita recapeamento asfáltico e pintura de sinalização de solo em todas as ruas
das Vilas Santa Maria, São Francisco e São João.
423/20 - Solicita retirada de galhadas em todas as ruas do Residencial Parque das Flores e
dos Jardins Matilde e Oriental.
424/20 - Solicita melhorias na infraestrutura do Parque Minas Gerais - 1ª e 2ª Seções.
425/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Jornalista Francisco de Almeida, defronte ao n°
442 - Parque Minas Gerais.
CÍCERO DE AQUINO
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426/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade e de placas indicadoras de limite de
velocidade na Rua João Moya Flores.
427/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Augusto Fernandes Alonso, ao lado da ETEC
"Jacinto Ferreira de Sá".
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
428/20 - Solicita repintura da sinalização de solo "PARE" nos cruzamentos da Rua Pará, na
Vila Perino.
429/20 - Solicita repintura das faixas de pedestres na Rua Dom Pedro I, próximo à EE
"Horácio Soares", na Vila Moraes.
430/20 - Solicita repintura da sinalização de solo "PARE" nos cruzamentos da Rua Barão do
Rio Branco, na Vila Perino.
CÍCERO DE AQUINO
431/20 - Solicita poda de árvore e retirada de galhada na Rua Pedro Fernandes Sândano n°
423, fundos.
432/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, inclusive indicando zona de embarque e
desembarque de alunos, e instalação de placas indicativas de área escolar defronte à EE "Prof.
José Augusto de Oliveira", no Jardim América.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
433/20 - Solicita implantação de iluminação pública no trecho entre o Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB) e o Jardim Primavera, desde a ciclovia até a saída da linha
férrea.
CÍCERO DE AQUINO
434/20 - Solicita a implantação de redutores de velocidade ou lombofaixas na Avenida Fausto
Matachana, próximo à EE "Prof. José Augusto de Oliveira" - Jardim América.
435/20 - Solicita implantação de redutores de velocidade e placas indicativas de limite de
velocidade ao longo da Rua Arlindo Luz.
436/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Manoel Joaquim
Benatto.
ABEL DINIZ FIEL
437/20 - Solicita instalação de câmera de vídeomonitoramento no cruzamento da Rua João
Bond com a Rua Domingos Ângelo, na esquina da EMEF "Salem Abujamra".
438/20 - Solicita, em caráter emergencial, iniciativa do setor de trânsito para prevenção de
acidentes na Rua João Bond, local onde não está sendo obedecida a sinalização de contramão,
sentido ao Conjunto Habitacional Orlando Quagliato - Jardim Eldorado.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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439/20 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas dos Jardins Guaporé e
Industrial, e das Vilas São Luiz e Nova Christoni.
440/20 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como a pintura de sinalização de solo, em
todos os redutores de velocidade da Rua Dr. Antônio Prado.
441/20 - Solicita limpeza e canalização do Córrego Água da Veada.
442/20 - Solicita a pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em todas
as ruas do Jardim São Silvestre.
443/20 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Manoel Miranda
Filho - Manégas - Jardim do Sol II.
ABEL DINIZ FIEL
444/20 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Padre Bruno Welter, em frente ao nº 211,
no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
445/20 - Solicita troca de lâmpada na Rua Maria Cunha de Souza nº 106, no Parque Minas
Gerais.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
446/20 - Solicita pintura de solo e iluminação com lâmpadas de LED em todas as vielas do
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
ABEL DINIZ FIEL
447/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Benedita Maria Goes, próximo ao nº 54, no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
448/20 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Profa. Maria José Ferreira, próximo ao n° 100 - Jardim Santa Fé.
449/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (faixa de pedestre e PARE) em todas as ruas
do Jardim Guaporé.
ABEL DINIZ FIEL
450/20 - Solicita troca de lâmpadas em postes localizados na Rua Francisco Gonçalves de
Almeida, na Vila Operária.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
451/20 - Solicita a implantação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua José
das Neves Júnior, defronte ao nº 626 - Jardim Matilde.
ABEL DINIZ FIEL
452/20 - Solicita, em caráter de emergência, limpeza em casarão abandonado, situado no
final da Alameda Manoel Ângelo Minucci, no Jardim Gabriela, por motivo de infestação de
mosquitos e mato alto.
Pag. 7

ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
453/20 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas do Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini.
454/20 - Solicita a instalação de assentos em todos os pontos de ônibus do Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
RAQUEL BORGES SPADA
455/20 - Solicita que seja lavado com água clorificada o Terminal Rodoviário de Passageiros
de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, para prevenção ao COVID-19.
456/20 - Solicita intensificação de limpeza, com água clorificada, em bancos, banheiros e
balcões no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves,
para prevenção ao COVID-19.
APARECIDO LUIZ
457/20 - Solicita melhorias na infraestrutura da Vila Boa Esperança.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
458/20 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Milton de Abreu, em frente ao nº 291.
459/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Milton de Abreu, em frente ao nº 51.
460/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Domingos Ângelo, em frente ao nº 27.
461/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Francelina Grossi Archangelo, em frente ao nº
1.041.
462/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Ovídio Gregório de Jesus, em frente ao nº 93.
463/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Eurico Amaral Santos, em frente ao nº 105.

MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
464/20 - Solicita limpeza em terreno na Rua Izaira Saladini Crivellari, defronte ao nº 221, pois
o imóvel está com mato alto e entulho.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
465/20 - Solicita a implantação de balanção de concreto na Rua Maria Cunha de Souza,
próximo ao cruzamento com a Praça Nelson de Camargo Nascimento - Parque Minas Gerais.

MOÇÕES:
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
107/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Vera Neide Hagi.
SALIM MATTAR / CÍCERO DE AQUINO
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108/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sen Chan Fan.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
109/20 - De congratulações ao diretor espiritual irmão José Roberto, responsável pela
orientação da corrente de São Cristovão da Síria.
SALIM MATTAR
110/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Tibério Bastos Sobrinho.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
111/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Nelson Gomes da Silva.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
112/20 - De congratulações ao Locutor China Rose, pela grande audiência durante sua
programação na Rádio Itaipu FM, levando informação, música, entretenimento e muita alegria aos
lares de Ourinhos e região.
113/20 - De congratulações aos Locutores Tião Medonho e Neuza Medonho, pelo sucesso
de audiência do Programa Rancho do Tião Medonho, na Rádio Itaipu FM.
114/20 - De congratulações ao Locutor Marcos Elias, pelo grande sucesso do Programa
Barretesão, transmitido aos sábados pela Rádio Itaipu FM.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
3/20 - Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar para medidas emergenciais sobre a
Pandemia do Coronavírus (COVID-19).
MESA DIRETORA
4/20 - Dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder Legislativo ao Poder
Executivo e autoriza a baixa patrimonial.
Secretaria da Câmara Municipal, em 25 de março de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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