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30ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 08 DE SETEMBRO 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 30ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 08 de setembro
de 2020, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Discussão e votação dos Requerimentos n°s 1.459, 1.460, 1.462 a 1.469;
1.472 a 1.474; 1.483 a 1.500 e 1.506 a 1.540/2020 remanescentes da 26ª
Sessão Ordinária e Requerimentos n°s 1.551, 1.554; 1.563, 1.564, 1.565,
1.569 e 1.575 a 1.578/2020, remanescentes da 27ª 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 02 de setembro de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 30ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.662/20 - Requer informações sobre a realização de exame de ressonância magnética da
paciente Denilse Marques dos Santos.
ABEL DINIZ FIEL
1.663/20 - Requer informações quanto à possibilidade de instalação de câmeras de
videomonitoramento na Rua Edison Tiesse, próximo ao n° 170, tendo em vista o alto número de
descartes irregulares de lixo e entulho na região.
1.664/20 - Requer informações quanto à possibilidade de realização de campanha de
incentivo à contratação de pessoas com deficiência por parte das empresas de médio e grande
porte que atuam em Ourinhos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.665/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 592/2019, que solicita operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua São José.
1.666/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.136/2019, que requer
informações sobre o baixo fluxo na distribuição de água na Vila São Francisco e se há
possibilidade de se fazer a troca do encanamento, haja vista que o problema persiste.
CÍCERO DE AQUINO
1.667/20 - Requer informações sobre os radares desativados na cidade e o prejuízo que a
falta de renovação do contrato junto à empresa responsável trazem à população, com a perda do
sistema detecta antes anunciado pelo governo municipal como projeto de segurança municipal em
parceria com o Estado.
1.668/20 - Requer informações sobre os valores arrecadados em multas com os radares
instalados no Município nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, bem como a destinação desses
valores.
EDVALDO LÚCIO ABEL

Pag. 1

1.669/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar melhorias e instalação
de iluminação pública na Rua Raphael Noschesi, no trecho compreendido entre os n°s 223 e 507,
considerando as diversas solicitações de moradores da região e em especial do Sr. Eduardo
Aleixo, conforme protocolo 53415717000160, Processo 20690/2020.
1.670/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.072/2020, que 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.
1.671/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 981/2020, que 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.
1.672/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 956/2020, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a respeito de quanto foi gasto com
asfalto, mês a mês, por bairro no município de Ourinhos, de 2017 até a presente data.
1.673/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 941/2020, que requer informações
a respeito da possibilidade de se reformar a quadra de esportes situada em frente ao Posto de
Saúde da Vila Odilon, que está totalmente abandonada.
1.674/20 - Requer informações de quais ações a Prefeitura está realizando para resolver o
grande número de reclamações a respeito do atraso e da falta de cestas básicas da população
afetada com a crise financeira ocorrida pela pandemia do novo Coronavírus COVID-19.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.675/20 - Requer informações sobre estudos visando à construção de um reservatório de
água para o Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante - COHAB.
1.676/20 - Requer informações sobre o projeto de investimentos no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
CÍCERO DE AQUINO
1.677/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 434/2020, que solicita a implantação de
redutores de velocidade ou lombofaixas na Avenida Fausto Matachana, próximo à EE "Prof. José
Augusto de Oliveira" - Jardim América.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.678/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo para pedestres
no cruzamento da Rua Eduardo Peres com a Rua Lourenço Jorge, na Vila São Luiz.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.679/20 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento n° 1.172/2020 e à
Indicação nº 594/2019, que solicitam reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua João Albino Zaia.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.680/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 730/2020, que solicita instalação de
mais um poste para iluminação no trevo situado na Rua Serafim Signorini, próximo à passagem de
nível.
1.681/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground na Praça
Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas).
1.682/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra poliesportiva na
Área Verde 13, situada entre a Avenida Miguel Cury e a Rua Rua João Moya Flores, próximo à
pista de caminhada e ao Campo de Futebol Miguel Cury - Nova Ourinhos.
1.683/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.183/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura no pátio da EMEI "Profa. Maria José
Ferreira (Mazé)" - Jardim das Paineiras.
ABEL DINIZ FIEL
1.684/20 - Requer informações quanto a estudos ou planejamento da Prefeitura Municipal
para oferecer assistência a idosos, cidadãos com dificuldade de locomoção ou portadores de
necessidades especiais, relativamente aos serviços de preenchimento e protocolo de
requerimento para isenção ou desconto do IPTU-2021, de forma a serem disponibilizados
servidores para atendimento na residência, mediante força-tarefa para agilizar os procedimentos.

INDICAÇÕES:
APARECIDO LUIZ
1.129/20 - Solicita retirada de galhada na Rua José Justino de Carvalho, defronte ao n°
1.438.
CÍCERO DE AQUINO
1.130/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Hermínio Joaquim
dos Remédios, principalmente próximo à rotatória do CAIC.
1.131/20 - Solicita operação "tapa buracos" em toda a extensão da Rua Jornalista Heron
Domingues, principalmente próximo aos redutores de velocidade (lombadas) da EMEI "Abelardo
Pinto", na Vila Brasil.
APARECIDO LUIZ
1.132/20 - Solicita retirada de galhada na Rua 14 de Julho, defronte aos n°s 523 e 524.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.133/20 - Solicita recapeamento asfáltico no cruzamento da Rua São José com a Rua
Constituição.
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APARECIDO LUIZ
1.134/20 - Solicita manutenção na tela de proteção ao redor da quadra poliesportiva do
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
1.135/20 - Solicita lavagem e limpeza da quadra poliesportiva do Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato.
CÍCERO DE AQUINO
1.136/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Francisco De Vecchi Filho - Jardim Ouro Verde.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.137/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (VAGA PARA IDOSOS) e placa de
sinalização de trânsito na Rua Euclides da Cunha, defronte aos nºs 20 e 30.
ABEL DINIZ FIEL
1.138/20 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo, instalação de placas
indicativas e revitalização da rotatória localizada ao lado da EMEF "Georgina Amaral Santos
Lopes" (CAIC).
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.139/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (VAGA PARA DEFICIENTES) e placa de
sinalização de trânsito na Rua Euclides da Cunha, defronte aos nºs. 17 e 27.
ABEL DINIZ FIEL
1.140/20 - Solicita, com urgência, a instalação de tampa em bueiro na Rua Irineu Pereira da
Silva, defronte ao nº 624.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.141/20 - Solicita implantação de redutores de velocidade na Avenida Heraldo Nascimento
Abujamra - Jardim Itamaraty.
1.142/20 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestres, bem como instalação
de placas de sinalização, na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra - Jardim Itamaraty.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.143/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Antônio Cito - CDHU.
1.144/20 - Solicita, com urgência, a restauração do pavimento asfáltico no cruzamento das
Ruas Dr. Antônio Prado e Japão.
CÍCERO DE AQUINO
1.145/20 - Solicita, com urgência, roçada em terreno situado na Rua Dario Alonso, atrás do nº
455 (Clube da Afusca).
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1.146/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como instalação de placas, com
urgência, no cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro com a Avenida Henrique Migliari, na Vila Boa
Esperança.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.147/20 - Solicita melhorias na estrada situada entre as Ruas Liberdade e Santa Mônica,
com a instalação de iluminação pública e realização de serviços de cascalhamento.
ABEL DINIZ FIEL
1.148/20 - Solicita a erradicação de árvore, com risco de queda, na Rua Jonas de Oliveira e
Silva - Jardim Itamaraty -, pois está com cupim.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.149/20 - Solicita melhorias na iluminação da rotatória situada entre a Avenida Vitalina
Marcusso e a Rua Paschoal Henrique.
1.150/20 - Solicita melhorias na iluminação pública na Avenida Miguel Cury, nas
proximidades do retorno localizado defronte ao nº 552 - Nova Ourinhos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.151/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Ovídio Gregório
de Jesus, próximo ao nº 604, no Jardim Europa.
1.152/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Corino Martins de
Oliveira - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.153/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade próximo ao NEI "Profa. Dulcinéia
Aparecida Silvestrini Martins", no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.

MOÇÕES:
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
263/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ademir Lopes.
264/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Paulino Valério.
265/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Reinaldo Ferreira de Araújo.
SALIM MATTAR
266/20 - De pesar pelo falecimento do Professor Francisco Claudio Granja "Professor
Granja".
CÍCERO DE AQUINO
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267/20 - De congratulações à Gaspar Motos Auto Peças pelo seu aniversário, na pessoa dos
proprietários Denise Fernandes de Toleto Araujo e Edvaldo Cristiano Araujo.
268/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Lentine.
RAQUEL BORGES SPADA
269/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Milton Moraes.
ABEL DINIZ FIEL
270/20 - De congratulações ao Sr. Braz Alba Romero e à Sra. Cláudia Alba, pelo
encerramento dos trabalhos após 60 anos no ramo de padaria.
271/20 - De congratulações ao Centro de Esporte Arena Jaraca, em nome dos seus
proprietários Alex Laniche Monteiro e sua esposa Juliana, pelos relevantes serviços prestados
incentivando o esporte local.
272/20 - De congratulações ao Pastor Jackson, responsável pela Casa de Recuperação
Samaritanas.
CÍCERO DE AQUINO
273/20 - De congratulações ao Supermercado Dia a Dia, situado na Rua Mário Cintra Leite,
em nome de seu proprietário Paulo Roberto Amadei Filho, pelos excelentes serviços prestados em
nosso Município.

PROJETOS DE LEI :
RAQUEL BORGES SPADA
43/20 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Sinéia Cristina da Silva Domingos).
PREFEITO MUNICIPAL
44/20 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2021
e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 02 de setembro de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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