14ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 04 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 14ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 04 de maio 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 3/2020, do VEREADOR
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE: Autoriza, no âmbito do município de Ourinhos, o
reconhecimento da visão monocular como deficiência e dá outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 13/2020, do VEREADOR
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Carlos Vozni).
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 14/2020, do VEREADOR
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Gumercindo Gatti).
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6/2020, da MESA
DIRETORA: Dispõe sobre a realização de audiências públicas realizadas na sede
do Poder Legislativo Municipal durante o período da pandemia do COVID-19.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 28 de abril de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 14ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
889/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de arcondicionado em todas as salas de aula da EMEF "Dr. Salem Abujamra".
890/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de arcondicionado em todas as salas de aula do NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico".
891/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias e ampliação do
calçamento do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, no Jardim América.
892/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mão dupla de direção na
Rua 13 de Maio, no trecho compreendido entre as Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio Prado.
893/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra esportiva coberta
no NEI "Benedita Fernandes Cury", no Parque Minas Gerais.
894/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra esportiva coberta
na EMEI "Manuel Bandeira".
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
895/20 - Requer informações da SAE - Superintendência de Água e Esgoto - sobre as contas
de água e esgoto de estabelecimentos comerciais que se encontram fechados devido ao
Coronavírus (COVID-19).
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
896/20 - Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, desenvolver um Projeto Técnico para
implantação de uma alça de acesso na Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, nas
proximidades do Clube Atlético Ourinhense.
897/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir calçada na Rua Pedro
Fernandes Sândano, entre a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua Ezequias Nogueira de
Souza, no Jardim América.
APARECIDO LUIZ
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898/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
Avenida Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino", nos Residenciais Ville de France I, II e III.
899/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma rotatória na Rua
Vicente Ernesto de Lucca, próximo ao nº 460.
EDVALDO LÚCIO ABEL
900/20 - Requer informações esclarecendo se os equipamentos de segurança instalados nos
órgãos públicos do município de Ourinhos pela empresa Service Comércio de Alarmes Santa Cruz
do Rio Pardo LTDA - ME são de propriedade do próprio município ou da empresa em questão.
901/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal a respeito dos gastos com câmeras de
videomonitoramento da empresa Service Comércio de Alarmes Santa Cruz do Rio Pardo LTDA ME, mês a mês, desde a implantação até a presente data, incluindo locação do imóvel e
infraestrutura de instalação no Município.
902/20 - Requer que sejam encaminhadas à Comissão de Saúde e Assistência Social desta
Casa de Leis cópias de todos os projetos, pareceres jurídicos e estudos técnicos que motivaram a
decretação do estado de calamidade pública neste município, bem como dos orçamentos e notas
fiscais de todas as movimentações financeiras geradas por esse decreto.
903/20 - Requer informações a respeito das ações que a Prefeitura Municipal e suas
secretarias estão realizando para impedir desemprego em massa no município e
consequentemente queda da economia.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
904/20 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem,
quanto à possibilidade de se efetuar pintura de sinalização de solo e instalação de placas
indicativas de passagem de pedestres em toda a extensão do perímetro urbano da Rodovia
Raposo Tavares, nos bairros: Vila Brasil, Jardim Josefina, Vila California, Vila Keneddy, Jardim
America e bairros adjacentes, onde não há passarelas.
ABEL DINIZ FIEL
905/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade de se instalar plataformas de atendimento aos pais e alunos de escolas municipais,
com a finalidade de entregar o material didático para os estudos, durante o período do isolamento
social.
RAQUEL BORGES SPADA
906/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se impôr, durante a pandemia de
COVID-19, a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte coletivo do Município.
907/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar as entregas de cestas
básicas para famílias carentes diretamente através da rede CRAS, de forma a reduzir a espera e
facilitar a distribuição.
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908/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, quanto à possibilidade
de acelerar a entrega de resultados de exames urgentes.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
909/20 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal disponibilizar em
seu site um calendário especificando todas as datas e semanas comemorativas instituídas por lei
no Município.
910/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar programa de reciclagem de
entulho, promovendo o reaproveitamento do material para obras da Prefeitura, visando diminuir os
custos de obras públicas municipais.
911/20 - Requer informações a respeito das políticas públicas adotadas pelo Município com
relação à agricultura familiar e aos pequenos produtores rurais.
912/20 - Requer informações sobre providências em relação às bicicletas motorizadas,
principalmente as que trafegam no período noturno, desprovidas de farol e lanterna.
913/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais os
procedimentos a serem adotados pelos munícipes de baixa renda que necessitam de fraldas
geriátricas, no Município.
914/20 - Requer informações, junto ao Governo Estadual, sobre a possibilidade de se
viabilizar no Município o Programa Pró-Trator, que oferece aos produtores paulistas a
oportunidade de financiar tratores de última geração a juros zero.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
915/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se retomar, em caráter emergencial, a
realização de cirurgias eletivas.
APARECIDO LUIZ
916/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 28/2020, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a infraestrutura do Jardim Flórida.
CÍCERO DE AQUINO
917/20 - Requer informações sobre o cronograma previsto de roçadas nas unidades básicas
de saúde e unidades de saúde da família do Município.
918/20 - Requer informações sobre a possibilidade da realização de estudos técnicos visando
implantar um melhor projeto de iluminação pública da praça situada na Rua Vereador Vanderlei
Marcante, considerando que a iluminação no local é insuficiente.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
919/20 - Requer informações sobre o andamento de inquérito que trata sobre cobrança da
tarifa de esgoto do Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
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920/20 - Requer informações a respeito da contratação de médicos pela Prefeitura Municipal,
devido à pandemia do COVID-19.
921/20 - Requer informações a respeito das lavagens clorificadas em locais e ruas para
prevenção e combate ao Novo Coronavírus em Ourinhos.
922/20 - Requer informações a respeito da justificativa do atraso de entrega das cestas
básicas, em mais de 60 dias, considerando que, em "live" na rede social, o Sr. Prefeito esclarece
que ninguém em Ourinhos vai passar fome, porém a população está reclamando e pedindo ajuda
por não estar recebendo as cestas básicas.
923/20 - Requer cópia de todas as notas fiscais e pareceres jurídicos das compras ou gastos
realizados pela Prefeitura Municipal, sem a devida licitação, por conta do Decreto de Calamidade
Pública do Sr. Prefeito, que até a presente data já somam quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) aos cofres do Município, conforme informações da matéria veiculada no jornal Passando a
Régua.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
924/20 - Requer informações sobre o Hospital de Campanha da COVID-19.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
612/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Moacir Cassiolato.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
613/20 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Rua Vereador Geraldo
Bernardini, próximo ao cruzamento com a Rua Orlando Azevedo, para o acesso de pedestres à
Rodovia Raposo Tavares - Parque Minas Gerais.
614/20 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Rua Vereador Geraldo
Bernardini, próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Nicomedes Peixe, para o acesso de
pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Boa Esperança.
615/20 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo
ao cruzamento com a Rua Brasil, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila
Perino.
616/20 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo
ao cruzamento com a Rua 13 de Maio, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares Vila Perino.
617/20 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Luiz Cyriaco
de Carvalho com a Avenida Vereador Múcio Correia da Silva.
CÍCERO DE AQUINO
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618/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua
Pedro de Toledo, no trecho compreendido entre a Rua Barão do Rio Branco e a Avenida Jacinto
Ferreira de Sá.
619/20 - Solicita roçada no interior e entorno da USF Jardim Josefina.
APARECIDO LUIZ
620/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Chavantes, defronte ao n° 138.
621/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da
Rua Maria José Milani.
CÍCERO DE AQUINO
622/20 - Solicita instalação de mais postes de iluminação pública na área verde I, situada na
Rua Henrique Terçariol.
623/20 - Solicita instalação de bebedouro na área verde I, situada na Rua Henrique Terçariol.
624/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua
Paulo Sá, no trecho entre as Ruas do Expedicionário e Miguel Vita, e na Rua Euclides da Cunha,
no trecho entre as Ruas Benjamin Constant e Dom Pedro I.
625/20 - Solicita retirada de galhada na Rua José Geraldo Beltrami "Zezo" n° 32.
APARECIDO LUIZ
626/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Eduardo Carlos Pereira nº 256.
CÍCERO DE AQUINO
627/20 - Solicita retirada de galhada na Rua José Carlos Zambido, defronte ao nº 284, no
Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau, e em toda a extensão da Rua Angelina Victória
Pecine Varago, no Jardim Cristal.
628/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua
Júlio Mori, no trecho entre as Ruas Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes e Profa. Josefa Cubas da
Silva.
APARECIDO LUIZ
629/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Lídio Cassiolato, defronte aos n°s 439 e 539.
630/20 - Solicita troca de lâmpada na Rua Joaquim Floriano da Silva, no poste defronte ao nº
241.
631/20 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Vicente Ernesto de Lucca, no
cruzamento com as Ruas Adalberto Dias Bogado e Maria José Milani, defronte ao Mercado Santa
Clara e Materiais de Construção Santa Helena.
632/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Cristóvão Colombo, defronte ao n° 47 - Vila
Margarida.
CÍCERO DE AQUINO
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633/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação tapa-buracos na Rua
Bahia, no trecho entre as Ruas Antônio Carlos Mori e 9 de Julho; na Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves, no trecho entre as Ruas Engenheiro Frontim e 12 de Outubro, e na Ladeira Rio
de Janeiro, no trecho entre as Ruas Almirante Barroso e José Bonifácio.
634/20 - Solicita limpeza em tubos de concreto na Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo.
ABEL DINIZ FIEL
635/20 - Solicita limpeza em terrenos baldios nos bairros: Vila Operária, Jardim São Jorge,
Jardim Vale Verde e Parque Minas Gerais.
636/20 - Solicita nebulização de combate ao mosquito da dengue nos bairros: Vila Operária,
Jardim São Jorge, Jardim Vale Verde e Parque Minas Gerais.
637/20 - Solicita limpeza em boca de lobo situada na esquina das Ruas Paschoal Pagani e
Eurico Amaral Santos, na Vila Kennedy.
638/20 - Solicita limpeza em duas bocas de lobo situadas na Rua Ovídio Gregório de Jesus,
defronte ao n° 496 - Jardim Europa.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
639/20 - Solicita providências em relação à área abandonada na Rua Prof. José Augusto de
Oliveira.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
640/20 - Solicita pintura de solo de faixas demarcatórias de trânsito na Rua Vereador Geraldo
Bernardini, entre a Rua Fernando Prestes e o Posto Machado.
641/20 - Solicita pintura de solo de faixas demarcatórias de trânsito na Rua Prof. Francisco
Dias Negrão, entre a Rua Eurico Amaral Santos e a Carrecar.
642/20 - Solicita operação "tapa-buracos" no cruzamento da Rua Juvenal José Rabello com a
Avenida Presidente Goulart, no Jardim Santos Dumont.
643/20 - Solicita varrição na Rua Pedro Fernandes Sândano, nas imediações do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá - Jardim América.
CÍCERO DE AQUINO
644/20 - Solicita retirada de galhada nos seguintes pontos: Rua Orlando Azevedo nº 250;
Avenida Henrique Migliari (toda a extensão); esquina das Ruas Valentim Gentil e Marechal
Cândido Mariano da Silva Rondon; cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro com Avenida Henrique
Migliari; Rua Júlio Fernandes nº 376; e na Avenida Gastão Vidigal nºs 19, 35 e 95.

MOÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
148/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Eliza Correia Paschoalini, em 25 de abril.
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CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
149/20 - De congratulações ao cantor Zé Roberto, pelos 11 anos de carreira, representando a
cidade de Ourinhos para todo o Brasil.
CÍCERO DE AQUINO / SALIM MATTAR
150/20 - De pesar pelo falecimento de Nelson T. Cury.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
151/20 - De pesar pelo falecimento de Levino Rodrigues de Freitas.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
152/20 - De pesar pelo falecimento de Gilberto Lopes Rodrigues.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
153/20 - De congratulações ao Deputado Federal Milton Monti, por várias legislaturas, pelos
recursos disponibilizados a nossa cidade.
Secretaria da Câmara Municipal, em 28 de abril de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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