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26ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 10 DE AGOSTO 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 26ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 10 de agosto
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 30/2020, do
VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA: Institui no âmbito do Município, o Mês
da Conscientização da Doença de Parkinson denominado “Tulipa
Vermelha”, e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de agosto de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 26ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.454/20 - Requer o envio de tabela com os valores de todas as cirurgias eletivas.
1.455/20 - Requer informações a respeito do número de pacientes na fila de espera para
cirurgias eletivas, por especialidade.
1.456/20 - Requer informações a respeito do número de pacientes na fila de espera para
consultas médicas de especialidades.
1.457/20 - Requer informações a respeito do número de pacientes na fila de espera para
consultas de exames em geral, principalmente os exames de imagem.
1.458/20 - Requer informações a respeito de ações e projetos para construção de novas
creches e escolas para o Município, considerando que foi promessa no plano de governo do
Prefeito.
1.459/20 - Requer o envio de lista de todos os médicos contratados, informando suas
respectivas especialidades, de 2017 até a presente data em nosso Município.
1.460/20 - Requer informações a respeito de ações e projetos para construção de novas
unidades de saúde para o Município, considerando que foi promessa no plano de governo do
Prefeito.
1.461/20 - Requer informações a respeito dos projetos de mobilidade urbana
desenvolvidos nos anos de 2019 e 2020.
1.462/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se enviar com pelo menos
uma semana de antecedência relatório dos pontos fixos e das rondas diárias pela atividade
delegada e guarda patrimonial.
1.463/20 - Requer informações sobre quais ações e projetos foram realizados para
cumprir a promessa do plano de governo a respeito da extensão do horário das creches até as
19 horas.
1.464/20 - Requer informações a respeito de projetos de revitalização e manutenção das
sedes de associações de moradores de bairros abandonadas, em parceria com seus
respectivos moradores.
1.465/20 - Requer o envio de lista contendo os nomes de todos os médicos por unidade
de saúde, informando sua especialidade e horário de trabalho.
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1.466/20 - Requer informações a respeito dos gastos com cargos de confiança, mês a
mês, de 2017 até a presente data.
1.467/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se colocar fresa asfáltica na
estrada OUR-363 ("Estrada dos Boiadeiros").
1.468/20 - Requer envio de planilha contendo os nomes (compostos) de todos os
medicamentos em estoque nas farmácias da rede pública de saúde do município de Ourinhos.
1.469/20 - Requer informações quanto aos estagiários contratados pela Prefeitura
Municipal de Ourinhos nos anos de 2019 e 2020, solicitando que seja enviada planilha
contendo seus nomes, curso e instituição de ensino em que estejam matriculados e em que
setores foram lotados.
CÍCERO DE AQUINO
1.470/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 197/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando instalar semáforo na Avenida
Domingos Camerlingo Caló, no cruzamento com a Rua Alpino Buratti, pois há intenso tráfego
de veículos e pedestres, com grandes riscos de acidentes.
1.471/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.294/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento da Rua Hermínia
Bonetti Sândano com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.472/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 958/2020, que requer
informações sobre os valores gastos com as exonerações e recontratações de servidores em
cargos comissionados.
1.473/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 565/2020, que requer
informações sobre os valores repassados mensalmente à empresa Pró Vida, responsável por
administrar a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
1.474/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.851/2019, que requer
informações sobre o parecer da Comissão nomeada para auditar o contrato com a
Organização Social que gerencia a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.475/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.419/2019, que solicita implantação
de redutor de velocidade (lombada) na Rua Manoel da Borba Gato, defronte ao nº 191 - Jardim
dos Bandeirantes.
1.476/20 - Requer informações quanto à possibilidade de remoção de tronco de árvore
existente na esquina da Rua 7 de Setembro com a Rua Marechal Deodoro.

2

APARECIDO LUIZ
1.477/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 761/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir banheiro público na Praça Presidente
Kennedy (Praça do Seminário).
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.478/20 - Requer informações quanto à possibilidade de realização de estudo visando à
remoção de árvore na Rua Apuco Tavares de Souza, imediações do nº 100.
APARECIDO LUIZ
1.479/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 135/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar ecopontos em regiões de nosso Município.
1.480/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.569/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de dar continuidade ao recapeamento asfáltico da Rua
Lourenço Jorge até as proximidades da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão" - Vila São Luiz.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.481/20 - Requer informações sobre a realização pela Prefeitura Municipal de alguma
campanha contra escorpiões, considerando que agosto é o mês que esses animais
peçonhentos se reproduzem com maior intensidade.
CÍCERO DE AQUINO
1.482/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 666/2018, que solicita reparos na
placa de sinalização que indica sentido único da Rua Maria José Milani, próximo ao n° 263 Residencial Recanto dos Pássaros.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.483/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 666/2020, que reitera o
Requerimento n° 1.911/2019, que requer informações sobre os gastos com a iluminação
pública no ano de 2017.
1.484/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 667/2020, que reitera o
Requerimento n° 1.912/2019, que requer informações sobre os gastos com a iluminação
pública no ano de 2018.
1.485/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 668/2020, que requer
informações sobre os gastos com a iluminação pública no ano de 2019.
1.486/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 669/2020, que requer
informações sobre os gastos com a iluminação pública no ano de 2020.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.487/20 - Requer informações a respeito da existência de Projeto de Intranet em todas as
Secretarias da Prefeitura Municipal.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.488/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 673/2020, que requer
informações sobre aquisições de emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal no ano de 2019.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.489/20 - Requer informações a respeito de ações e projetos para desenvolver o setor de
agronegócios no município de Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.490/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 674/2020, que requer
informações sobre aquisições de emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal no ano de 2020.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.491/20 - Requer informações a respeito de lista contendo todos os locais que possuem
instaladas lâmpadas de LED de iluminação pública, no município de Ourinhos, de 2017 até a
presente data.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.492/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 677/2020, que reitera o
Requerimento n° 2.187/2019, que reitera o Requerimento n° 991/2019, requer informações do
Procon a respeito de reclamações sobre cobranças exorbitantes nas contas de água.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.493/20 - Requer que envie lista contendo todas as ruas que a Prefeitura realizou o
serviço de recapeamento asfáltico a quente, no município de Ourinhos, de 2017 até a presente
data.
1.494/20 - Requer que envie lista contendo todas as ruas que a Prefeitura realizou o
serviço de recapeamento asfáltico a frio, no município de Ourinhos, de 2017 até a presente
data.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.495/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°. 944/2020, que requer cópia
dos diplomas de curso superior e ensino médio de todos os contratados nos cargos em
comissão de Diretor.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.496/20 - Requer que envie lista contendo todas as ruas que a Prefeitura realizou o
serviço de reperfilamento asfáltico, no município de Ourinhos, de 2017 até a presente data.
1.497/20 - Requer que envie lista contendo todas as ruas que a Prefeitura realizou o
serviço de operação "tapa-buracos", no município de Ourinhos, de 2017 até a presente data.
1.498/20 - Requer relatório contendo todas as cirurgias eletivas realizadas, mês a mês,
por ano, de 2017 até a presente data.
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1.499/20 - Requer informações de listagem de pacientes que aguardam consultas com
especialistas, exames e cirurgias, conforme Lei Municipal nº 6.095/2014, de janeiro de 2017 até
a presente data.
1.500/20 - Requer informações a respeito da situação do estoque de materiais de
iluminação pública da Prefeitura Municipal de Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.501/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 392/2020, que solicita a construção
de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Francisco Masiero e Sebastiana Cândida de
Paula Carvalho.
1.502/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.509/2019, que reitera a
Indicação nº 1.057/2019, que solicita o recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Antônio José de Souza - Vila Christoni.
1.503/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 97/2020, que solicita recapeamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Pedro Toloto - Jardim
Anchieta.
RAQUEL BORGES SPADA
1.504/20 - Requer informações quanto à possibilidade de testar pacientes acima de 60
anos e que tenham comorbidades (grupo de risco) para COVID-19.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.505/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 135/2020, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Olympio Coelho Tupiná –
Vila Christoni.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.506/20 - Requer informações sobre o valor de cada uma das câmeras de monitoramento
instaladas no Centro Social Urbano - CSU.
1.507/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 33/2020, que requer
informações sobre a mudança de endereço do Poupatempo.
1.508/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 671/2020, que reitera o
Requerimento nº 731/2018, que requer informações sobre aquisições de emulsões asfálticas
pela Prefeitura Municipal.
1.509/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 672/2020, que requer
informações sobre aquisições de emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal no ano de 2018.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.510/20 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura realizou para evitar
o colapso da falta de túmulos no Cemitério Municipal, de 2017 até a presente data.
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1.511/20 - Requer informações a respeito do nome do responsável que autorizou a
construção de vários túmulos irregulares no Cemitério Municipal, conforme noticiado pela
imprensa.
1.512/20 - Requer informações de lista contendo todos os nomes dos médicos que se
aposentaram, foram exonerados, demitidos ou finalizaram o contrato de trabalho, por ano, de
2017 até a presente data.
1.513/20 - Requer cópia de todo o processo administrativo da sindicância do escândalo da
venda dos Bens Inservíveis do Pátio da Prefeitura Municipal de Ourinhos.
1.514/20 - Requer cópia de todo o processo administrativo de apuração dos responsáveis
pela aquisição de uma usina móvel de asfalto e concreto com vibro acabadora acoplada, no
valor de R$ 296.837,00, considerando que o Tribunal de Contas de São Paulo julgou
totalmente irregular o pregão presencial, o contrato e a execução contratual.
1.515/20 - Requer cópia de todo o processo administrativo de apuração das
irregularidades no escândalo da Cooperativa Brasileira de Trabalhos dos Profissionais das
Artes e Secretaria Municipal de Cultura.
1.516/20 - Requer cópia de todo o processo administrativo ou sindicância de apuração de
suposta agressão física de ocupante de cargo comissionado da Prefeitura contra munícipe do
sexo feminino em próprio público.
1.517/20 - Requer cópia de todo o processo administrativo da sindicância do escândalo
dos empréstimos consignados da Prefeitura Municipal de Ourinhos.
1.518/20 - Requer informações a respeito dos gastos com Funções Gratificadas e
Funções de Confiança, mês a mês, de 2017 até a presente data.
1.519/20 - Requer informações a respeito do Ambulatório de Saúde Mental, Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS II e Centro de Atenção Psicossocial Álcool Drogas - CAPS AD do
município de Ourinhos.
1.520/20 - Requer informações a respeito dos valores arrecadados com multas de
trânsito, por ano, de 2017 até a presente data.
1.521/20 - Requer informações a respeito dos valores arrecadados com Contribuição de
Iluminação Pública – CIP, por ano, de 2017 até a presente data.
1.522/20 - Requer informações a respeito dos valores arrecadados com Imposto Sobre
Serviços – ISS, por ano, de 2017 até a presente data.
1.523/20 - Requer informações a respeito dos valores arrecadados com IPTU, por ano, de
2017 até a presente data.
1.524/20 - Requer informações a respeito dos valores arrecadados com multas realizadas
pelo não cumprimento do Decreto Municipal, durante a quarentena pelo novo Coronavirus
(COVID-19).
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1.525/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar trabalhos sociais
com os moradores de ruas existentes no centro da cidade.
1.526/20 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura está realizando para
amenizar a grande reclamação pela falta de medicação à população ourinhense.
1.527/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 216/2020, que requer
informações a respeito de quais ações a Prefeitura vem realizando para trazer novas empresas
e indústrias ao Município de Ourinhos, no sentido de fomentar emprego para nossa cidade.
1.528/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de construir uma creche ou
supercreche na região dos bairros: Jardim Paris, Jardim Itamaraty e Parque Pacheco Chaves.
1.529/20 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura realizou para trazer
novas casas populares para o município de Ourinhos.
1.530/20 - Requer envio de lista contendo nome e endereço de todas as pessoas que
receberam cestas básicas durante o período da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).
1.531/20 - Requer lista contendo o nome de todas as empresas que realizaram doação de
cestas básicas para a Prefeitura, destinadas para as famílias afetadas pela crise ocorrida pela
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).
1.532/20 - Requer informações a respeito de projetos psicopedagógicos desenvolvidos no
Município, no período de janeiro de 2019 até a presente data.
1.533/20 - Requer informações a respeito das “Despesas Miúdas” da Prefeitura Municipal
de Ourinhos, de todas as secretarias, de janeiro de 2019 até a presente data.
1.534/20 - Requer informações a respeito de envio de planilha de janeiro de 2019 até a
presente data, contendo os gastos com as contas de água, mês a mês, de todos os próprios e
prédios municipais.
1.535/20 - Requer informações a respeito de envio de planilha de janeiro de 2019 até a
presente data, contendo os gastos com as contas de energia, mês a mês, de todos os próprios
e prédios municipais.
1.536/20 - Requer informações a respeito das providências tomadas com relação aos
munícipes, já notificados, que não têm condições financeiras de construir calçadas defronte
aos seus imóveis.
1.537/20 - Requer informações a respeito da funcionalidade no atendimento da área de
Imunologia.
1.538/20 - Requer informações a respeito da funcionalidade no atendimento da área de
Mastologia.
1.539/20 - Requer informações a respeito do CENTRO POP do Município.
1.540/20 - Requer informações a respeito das multas de trânsito aplicadas no âmbito do
Município, de janeiro de 2019 até a presente data.
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SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.541/20 - Requer informações sobre a possibilidade de providências no sentido de se
liberar as atividades dos food trucks e dos demais ambulantes, observadas todas as
precauções necessárias para se evitar o contágio do COVID-19.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.542/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 164/2020, que solicita melhorias na
iluminação pública e instalação de redutor de velocidade na Rodovia Mello Peixoto, em trecho
que dá acesso ao campus da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" UNESP.
1.543/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 794/2020, que solicita, com
urgência, o nivelamento da tampa da caixa de inspeção da rotatória situada no cruzamento da
Rua Rio de Janeiro com a Avenida Gastão Vidigal, devido ao risco de acidentes e de danos a
veículos.
1.544/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 795/2020, que solicita construção de
balanção de concreto na Rua Irineu Pereira da Silva, no cruzamento com a Alameda Luiz
Ferreira, bem como no cruzamento com a Alameda Cirillo Francisco Leite - Jardim das
Paineiras -, pois a água que escoa pela sarjeta está invadindo a referida via pública e
causando danos à pavimentação asfáltica.
1.545/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 340/2019, que solicita melhorias na
rede de galerias de águas pluviais da Rua Henrique Pontara, próximo ao cruzamento da linha
férrea, de forma a evitar as constantes inundações que ocorrem no local.
ABEL DINIZ FIEL
1.546/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.752/2018, que requer
abertura da Rua Emílio Roli, que interliga o Conjunto Habitacional Orlando Quagliato ao Jardim
Eldorado.
CÍCERO DE AQUINO
1.547/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento de n° 552/2019, que requer
informações, junto à empresa prestadora de serviços AVOA, sobre a possibilidade de se
instalar ponto de ônibus na Rua Marina Cardana Campeão, entre o Parque Minas Gerais e o
Residencial Parque Gabriela.
1.548/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
regularizar a sinalização de solo indicando (Pare) nas Ruas Milton de Abreu e Comandante
Leonor Pedrotti, ambas no cruzamento com a Rua Maria José Milani, que possui sete placas
indicando sentido único de direção, ignoradas por alguns motoristas.
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INDICAÇÕES:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.026/20 - Solicita instalação de iluminação pública na Avenida André Monteiro Rodrigues,
no trecho compreendido entre a Automar e a passagem férrea do Jardim das Paineiras.
1.027/20 - Solicita repintura de todos os redutores de velocidade situados na Rua Gaspar
Ricardo.
APARECIDO LUIZ
1.028/20 - Solicita remoção de raiz de árvore na Rua Orlando Pontara, defronte ao nº 681,
na Vila Kennedy.
1.029/20 - Solicita instalação de cinco conjuntos de mesas e bancos de concreto, em área
situada defronte a Praça José Ferreira de Castro, imediações do nº 681, na Vila Kennedy.
1.030/20 - Solicita plantio de árvores em área situada na Praça José Ferreira de Castro,
nas proximidades do nº 681, na Vila Kennedy.
1.031/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Rio de Janeiro nº 1.535.
1.032/20 - Solicita troca de lâmpada na Rua Tibúrcio Silveira nº 180, Vila Adélia.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.033/20 - Solicita melhorias na infraestrutura da Vila Santa Maria.
1.034/20 - Solicita melhorias na infraestrutura da Vila São Francisco.
APARECIDO LUIZ
1.035/20 - Solicita troca de lâmpada na Rua Maria Cunha de Souza nº 116 - Parque Minas
Gerais.
1.036/20 - Solicita troca de lâmpada na Rua José Maia de Oliveira - Vicentino, Parque
Minas Gerais, nas proximidades dos nºs. 301 e 362, poste nº 356.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.037/20 - Solicita redutor de velocidade ou "quebra-molas" na Rua Serafim Signorini n°
199, Nova Ourinhos.
CÍCERO DE AQUINO
1.038/20 - Solicita limpeza e troca de tampa em bueiro da Rua Maria José Milani, ao lado
do n° 532.
ABEL DINIZ FIEL
1.039/20 - Solicita execução de limpeza no córrego do Jardim Colorado.
CÍCERO DE AQUINO
1.040/20 - Solicita melhorias e troca da atual iluminação pública por lampadas de LED no
entorno do Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU.
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ABEL DINIZ FIEL
1.041/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Sérgio
Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico com a Rua Arlindo Bettio, no Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi.
1.042/20 - Solicita, com urgência, nebulização em toda a extensão do Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi, considerando o grande número de casos registrados de
dengue no bairro.
1.043/20 - Solicita, com urgência, instalação de iluminação pública em viela localizada na
Rua Nilson Artusi.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
230/20 - De congratulações ao Dr. Ricardo Luiz de Paula Martines, pela assunção como
Delegado de Polícia Diretor do DEINTER-4.
SALIM MATTAR
231/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Farid Abdo Tanus Mrad.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
232/20 - De pesar pelo falecimento de Nair Assani.
233/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Olga Zanuto Barros.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
234/20 - De congratulações aos irmãos Celso Paixão e Sérgio Luiz Paixão, pelos mais de
40 anos de relevantes serviços prestados à população do município de Ourinhos.
SALIM MATTAR
235/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Matiê Tutui.
RAQUEL BORGES SPADA
236/20 - De congratulações ao Sr. José Francisco Mundário pelo seu aniversário.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
37/20 - Dispõe sobre a criação do Distrito Industrial e Comercial “V” e dá outras
providências.
38/20 - Altera dispositivo das Leis nºs 6.504 de 23 de abril de 2019 e 6.530, de 25 de
junho de 2019, que dispõe sobre a autorização e regulamentação para cessão e requisição,
com ou sem vencimentos de servidores públicos municipais por convênio para órgãos do
Governo Federal, Estadual, Superintendência de Água e Esgoto, Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos e entidades sem fins lucrativos e dá outras
providências.
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39/20 - Autoriza o Poder Executivo, nos termos do art. 9º, caput, e § 2º da Lei
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a suspender os pagamentos das parcelas de
contribuições previdenciárias patronais devidas pelo município por meio de aportes
estabelecidos em planos de amortização de déficit atuarial junto ao IPMO - Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de agosto de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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