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20ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 15 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 20ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 15 de junho de
2020, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Votação do Processo nº. 357/2020 (cópia integral encaminhada aos
Vereadores na sessão anterior, entregue em mãos, com protocolo),
Leitura do Relatório Final da Comissão de Assuntos Relevantes Resolução 09/2018 e Ato nº 10/2018 - (anexo), 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 COMPLEMENTAR Nº
38/2019, do PREFEITO MUNICIPAL: Altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o
Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público
Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 6/2020, do PREFEITO
MUNICIPAL: Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos e dá outras providências.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 22/2020, do
PREFEITO MUNICIPAL: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2021, e dá outras providências.
_____ / _____
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4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 26/2020, do
PREFEITO MUNICIPAL: Dispõe sobre denominação de via pública
(Avenida Amador Bueno).

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de junho de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 20ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
ABEL DINIZ FIEL
1.089/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se criar serviço de agendamento,
mediante pedido de munícipes, de caminhões para retirada de móveis e demais bens inservíveis.
1.090/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se expandir a rede de fornecimento
de água e esgoto, de maneira a atender aos feirantes que trabalham na feira livre da Avenida
Domingos Camerlingo Caló, defronte à EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva".
1.091/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar ponto de fornecimento
de eletricidade, de maneira a atender aos feirantes que trabalham na feira livre da Avenida
Domingos Camerlingo Caló, defronte à EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva".
APARECIDO LUIZ
1.092/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se notificar o proprietário de imóvel
situado na Rua Constituição nº 464 - Vila Odilon, para que realize limpeza e providencie
obstáculos que impeçam livre acesso ao local.
1.093/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se notificar o proprietário do imóvel
situado na Rua Fernando Prestes nº 242 - Vila Boa Esperança, para que efetue manutenção na
marquise.
CÍCERO DE AQUINO
1.094/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.574/2019, que requer
informações sobre a programação de serviços ou a possibilidade de ser realizada, em caráter de
urgência, a instalação de placas e pintura de sinalização de solo (Proibido Estacionar) da lateral
do n°. 766 até os números 47, 37 e 27 da Alameda Bernardo Gonçalves, visando regularizar as
condições de intenso e contínuo fluxo de tráfego por haver área comercial circunjacente e,
principalmente, para eliminar as dificuldades dos moradores de acessarem as garagens
residenciais.
RAQUEL BORGES SPADA
1.095/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar ao menos duas pias
ecológicas no Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão).
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CÍCERO DE AQUINO
1.096/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.299/2017, que solicita a revitalização
do alambrado no entorno do campo de futebol da Associação de Moradores de Bairros do Jardim
das Paineiras.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.097/20 - Requer informações sobre possibilidade de se realizar parceria com a Associação
Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, visando a realização de reforma no pronto socorro do
hospital.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.098/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se solucionar o problema da
escassez de caminhões dedicados ao serviço de limpeza urbana no município.
1.099/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.677/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se regulamentar o trânsito de veículos na Avenida Jacinto
Ferreira de Sá, proibindo a conversão à esquerda na Rua Hermínia Bonetti Sândano - Vila
Sândano, sentido centro bairro.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.100/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir passagem de nível
interligando a Avenida Sidney Marcondi, Avenida Santino Brianezi e a Rua Augustin Sangalli
Breve.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.101/20 - Requer informações quanto à possibiidade de se construir acostamento na Vicinal
Estrada Novo Mundo II (Estrada do Ferro Velho Cruzeiro).
CÍCERO DE AQUINO
1.102/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 702/2019, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Emília Brechesi
Saladini - Jardim Anchieta.
1.103/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 204/2019, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Vicente Ernesto de Lucca.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.104/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se destinar verbas específicas para o
desenvolvimento de ações de divulgação à população, sobre o funcionamento do Sistema Único
de Saúde, informando sobre as especialidades e os tratamentos disponíveis no Município, bem
como os direitos e deveres dos usuários.
1.105/20 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Vila
Odilon", localizada na Rua Liberdade, 387.
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1.106/20 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no PSF da Vila
Nova Sá, localizado na Rua Chile, 50.
1.107/20 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no PSF "José
Carlos Garcia", localizado na Rua Mário Furini, 110 - Jardim Josefina.
1.108/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.614/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na Rua Edwin Haslinger
(Leopoldo) - Jardim Guaporé.
1.109/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar os pontos de coleta de
óleo usado no Município, bem como realizar uma ampla divulgação desses locais.
1.110/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura na quadra
poliesportiva situada ao lado do campo de futebol da Associação de Moradores de Bairros da Vila
São Luiz.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
796/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Virgilino Pedroso.
APARECIDO LUIZ
797/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Edison Tiesse.
798/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Ulysses Guimarães.
799/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Nilson Artusi.
800/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Moacyr Davanso.
801/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Servidora Ester Serrano
da Silva.
CÍCERO DE AQUINO
802/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das seguintes
vias: Rua Souza Soutelo, Rua Paulo Sá, Rua 9 de Julho, Rua Antônio Carlos Mori, Rua Santo
Antônio, Rua Cambará e Travessa Antônio Lourenço.
APARECIDO LUIZ
803/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Rio de Janeiro.
804/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Presidente Dr.
Getúlio Vargas.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
805/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Henrique Seifert, no
Jardim Guaporé.
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CÍCERO DE AQUINO
806/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Júlio César Acosta
Chimenes - Jardim Paris.
807/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Sud Minucci - Vila Boa
Esperança.
808/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Pedro Amadeu.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
809/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua
José Aparecido Leme.
810/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Francisco Novelli.
811/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua
Paulo Duzi.
812/20 - Solicita capinamento, limpeza e pintura nas guias e sarjetas do Jardim
Independência.
CÍCERO DE AQUINO
813/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Alberto Mori.
APARECIDO LUIZ
814/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Rodrigo José da Costa, defronte ao nº 20.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
815/20 - Solicita obras de recuperação no balanção de concreto da Rua Augusto Meneses da
Costa, próximo ao n° 143.
816/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Augusto Meneses da Costa.
ABEL DINIZ FIEL
817/20 - Solicita poda de árvores de grande porte em toda a extensão da Rua Alzira Gomes
Queirós.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
818/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida
Matilde Abucham Abujamra, bem como construção e reforma de suas guias e sarjetas, e
instalação de iluminação pública LED.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
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819/20 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombadas) ao longo da Rua
Lourenço Jorge, na Vila São Luiz, visto que grande número de veículos circulam em alta
velocidade pela via pública.
820/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Celestino Lopes Bahia, em frente à UBS
"Tiãozinho" - Vila São Luiz.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
187/20 - De congratulações ao Sr. Josemar Pereira Messias, proprietário da Demar Auto
Elétrica, pelos 14 anos prestando relevantes serviços à população ourinhense.
RAQUEL BORGES SPADA
188/20 - De congratulações à Deputada Estadual Marta Costa, pelo seu empenho para a
conquista de aparelho de ultrassom, destinado à Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza
Freire Silva", bem como pelos demais recursos obtidos em prol do município de Ourinhos.

PROJETOS DE LEI :
ABEL DINIZ FIEL
29/20 - Altera a Lei n°. 854, de 30 de outubro de 1967, declarando feriado o Dia Municipal da
Consciência Negra, instituído pela Lei 4.704/2002.
ÉDER JÚLIO MOTA
30/20 - Institui no âmbito do Município, o Mês da Conscientização da Doença de Parkinson
denominado “Tulipa Vermelha”, e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de junho de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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