18ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 01 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 18ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 01 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. 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 27 de maio de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 18ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
ABEL DINIZ FIEL
1.043/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar caminhões para
retirada de galhadas, quando houver solicitação de podadores credenciados junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.044/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se flexibilizar a abertura de bares,
restaurantes, pizzarias e similares a partir do dia 1º de junho.
APARECIDO LUIZ
1.045/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar playground em área
verde da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, proximidades do cruzamento com a Rua Ricardo
Otero.
ABEL DINIZ FIEL
1.046/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se conceder isenção ou desconto
de pelo menos 50% nas taxas de aluguel dos boxes situados no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.047/20 - Requer informações sobre a possibilidade da criação do Conselho Municipal de
Trânsito em Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.048/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
alteração do sentido do trânsito para mão única na Travessa Zulmira Fernandes Beltrami.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.049/20 - Requer informações sobre a possibilidade de ações junto à Diretoria de Mobilidade
Urbana e Engenharia do Tráfego, visando à criação de projeto para reformular a rota de trânsito
de caminhões no perímetro urbano de Ourinhos.
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1.050/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar o Comando da Polícia
Militar de Ourinhos, visando rigor e fiscalização sobre motocicletas ruidosas que transitam por toda
cidade de Ourinhos.
1.051/20 - Requer providências, junto à Diretoria de Mobilidade Urbana e Engenharia de
Tráfego do Município, para disponibilizar dispositivos de acessibilidade na Pista de Caminhada e
Lazer Gabriel Ricardo "Bié", no Conjunto Habitacional Padre Eduardo Murante - COHAB.
RAQUEL BORGES SPADA
1.052/20 - Requer informações sobre quantas e quais escolas municipais estão no
cronograma de reforma ou ampliação.
1.053/20 - Requer informações sobre quantas e quais escolas municipais foram reformadas
ou receberam ampliação.
1.054/20 - Requer informações sobre quantos computadores foram substituídos nos setores
de Educação do Município, no período entre os anos de 2016 e 2019.
ABEL DINIZ FIEL
1.055/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando conceder
desconto de 50% ou isenção total dos aluguéis dos boxes instalados no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, diante da atual situação do Covid-19
e ao Decreto Municipal 7.240/2020, que restringiu o funcionamento de atividades não essenciais.

EDVALDO LÚCIO ABEL
1.056/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 99/2020, que reitera o
Requerimento nº 1.661/2019, que requer cópia do estudo técnico a respeito do projeto de
melhorias nas feiras do município, conforme resposta ao Requerimento nº 334/2019.
1.057/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 105/2020, que requer informações
a respeito dos valores totais pagos a cargos de confiança e funções gratificadas da Prefeitura
Municipal, SAE e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de OurinhosIPMO, por secretaria, mês a mês, de janeiro de 2019 até a presente data.
1.058/20 - Requer que envie a esta Casa de Leis, cópia de todos os diplomas de graduação
dos cargos comissionados da Prefeitura, SAE e IPMO do município de Ourinhos.
1.059/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.406/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, com pintura e demais melhorias, em
toda a estrutura do CAIC Ourinhos, nas áreas que compreendem a EMEF "Georgina Amaral
Santos Lopes", o NEI "Ayrton Senna da Silva" e a UBS "Daniel Baltus".
APARECIDO LUIZ
1.060/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 499/2020, que solicita retirada de
entulho próximo ao campo de futebol da Associação de Moradores de Bairro do Jardim das
Paineiras.
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CÍCERO DE AQUINO
1.061/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 204/2018, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Aurora Gonçalves
Custódio.
APARECIDO LUIZ
1.062/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia saúde em área
verde da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, proximidades do cruzamento com a Rua Ricardo
Otero.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.063/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 208/2020, que solicita pavimentação
asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do Amaral com a Avenida Arnaldo da Silva Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”.

INDICAÇÕES:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
750/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Domingos Ângelo, defronte ao n° 332.
751/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Manoel Vieira Júnior, nas proximidades da sede
da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Europa.
ABEL DINIZ FIEL
752/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da
Rua Diógenes Christoni - Jardim Itamaraty.
753/20 - Solicita, com urgência, instalação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Prof.
Cândido Barbosa Filho, defronte ao n° 427.
754/20 - Solicita retirada de galhadas ao longo de todas as ruas do Jardim Eldorado.
CÍCERO DE AQUINO
755/20 - Solicita instalação de mais lixeiras no entorno da Praça José Ferreira de Castro, na
Vila Kennedy.
756/20 - Solicita instalação de braços nos postes 15801, 140819, 54975 e 09/800 da Rua
Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato", para que possa ser instalada iluminação pública.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
757/20 - Solicita instalação de semáforo no cruzamento entre as Ruas Dr. Antônio Prado e
Barão do Rio Branco.
APARECIDO LUIZ
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758/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Cambará, próximo
ao n° 502.
ABEL DINIZ FIEL
759/20 - Solicita retirada de galhadas em toda a extensão da Vila Boa Esperança e do
Parque Minas Gerais.
760/20 - Solicita, com urgência, implantação de redutor de velocidade na Rua Eloíza Martinês
Ruiz.
APARECIDO LUIZ
761/20 - Solicita implantação de dois redutores de velocidade (lombadas) na Rua José
Emídio Vicente "Zé Bonito", no trecho compreendido entre os n°s 194 e 294.
762/20 - Solicita retirada de galhada em todas as ruas do Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi.
763/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Rio de Janeiro, defronte ao nº 1.733.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
764/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Lídio Cassiolato - Vila São Luiz.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
179/20 - De pesar pelo falecimento de José da Silva Jardim.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
180/20 - De pesar pelo falecimento de Odete Almeida de Oliveira.
CÍCERO DE AQUINO / EDVALDO LÚCIO ABEL
181/20 - De pesar pelo falecimento de Antônio José Romano Curia.
ÉDER JÚLIO MOTA
182/20 - De pesar pelo falecimento de João Losija.
Secretaria da Câmara Municipal, em 27 de maio de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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