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31ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 14 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 31ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 14 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 1.464 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. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 33/2020, do
VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO: Dispõe sobre denominação
de próprio municipal (Praça José dos Reis).

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de setembro de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 31ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.687/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 918/2020, que solicita a construção
de boca de lobo na Rua Profa. Maria José Ferreira, em frente ao terreno situado entre os nºs
358 e 414, na rotatória do Jardim Santa Fé, pois o acúmulo de água no local causa mau cheiro
e favorece a proliferação de insetos.
ABEL DINIZ FIEL
1.688/20 - Requer informações quanto à possibilidade de abertura de passagem na Rua
Ezelino Zorio Maulen, visando efetuar a ligação entre o Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato e o Residencial Oswaldo Brizola.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.689/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar academia da saúde
no pátio da USF Jardim São Jorge.
1.690/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar academia da saúde
no Jardim São Carlos.
1.691/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 483/2020, que solicita melhorias e
pintura na quadra esportiva da EMEF "Pedagogo Paulo Freire".
ABEL DINIZ FIEL
1.692/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmera de
videomonitoramento no prolongamento da Rua João Rolli, atrás do Supermercado Avenida,
local de grande descarte de lixo orgânico e entulhos.
CÍCERO DE AQUINO
1.693/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.313/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de estudo para que seja realizada revitalização de área
verde, bem como recapeamento ou reperfilamento asfáltico, em trecho paralelo à obra que fora
instalada galeria pluvial, entre as Ruas Serafim Signorini e Ernestina de Barros Carvalho.
1.694/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.310/2020, que requer
informações sobre a obra realizada em área entre as Ruas Serafim Signorini e Ernestina de
Barros Carvalho, que instalou galeria pluvial para conter a erosão no bairro Nova Ourinhos,
local onde as águas desciam em dias de fortes chuvas até o lago do Complexo de Lazer
Parque do Centenário "Dr. Odayr Alves da Silva", em frente ao Residencial Royal Park.
1

1.695/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.086/2020, que requer
informações sobre o motivo da obstrução realizada com morros de terra nas Ruas Joaquim
Gomes da Silva e Mário da Silva, visto que as vias públicas possuem denominações e, ainda,
iluminação, guias e sarjetas em alguns trechos.
1.696/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 785/2020, que solicita pavimentação
asfáltica, construção de guias, sarjetas, galerias de águas pluviais e calçadas nas Ruas Mário
da Silva e Joaquim Gomes da Silva.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.697/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.074/2020, que requer o envio
para esta Casa de Leis, de cópia de todo o Processo Administrativo e Projetos do Contorno
Ferroviário e VLT, de 2007 até a presente data.
1.698/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 880/2020, que requer
informações do Conselho dos Direitos da Mulher, a respeito dos integrantes, suas reuniões e
quais projetos foram realizados desde a sua reformulação pela Lei nº 6.415/2018.
APARECIDO LUIZ
1.699/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar bebedouro no Campo
de Futebol Santo Sarmázio Gonçalves "Santinho", situado entre o Rio Pardo e a Rua Francisco
Saladini - Jardim Anchieta.
1.700/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instituir escolinha de futebol
no Campo de Futebol Santo Sarmázio Gonçalves "Santinho", situado entre o Rio Pardo e a
Rua Francisco Saladini - Jardim Anchieta.
1.701/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de vagas de estacionamento em 45 graus na Rua Vicente Ernesto de Lucca,
defronte ao Mercado Santa Clara e o n° 273 - Jardim Anchieta.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.702/20 - Requer informações a respeito de quais projetos e ações esportivas estão
sendo realizadas pela Associação Centro Esportivo de Ourinhos, durante o período da
pandemia do COVID-19, informando o nome dos responsáveis, tipos de atividades e os locais.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.703/20 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo interceder junto
ao Governo do Estado no sentido de se unificar o Corpo de Bombeiros e o SAMU,
aproveitando a estrutura do Posto do Corpo de Bombeiros, facilitando a comunicação entre
ambos, tornando ainda mais eficiente esses serviços móveis de atendimento de emergência.
1.704/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar os serviços de
atendimento da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", aproveitando a estrutura do atual prédio do
SAMU, se autorizada a unificação desse atendimento móvel de serviço de emergência com o
Corpo de Bombeiros.
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1.705/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e melhorias
no Posto do Corpo de Bombeiros de Ourinhos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.706/20 - Requer informações sobre a possibilidade de ações, junto ao Complexo de
Lazer Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”, a fim de sinalizar a Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues quanto à travessia de animais.
CÍCERO DE AQUINO / EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM / SANTIAGO DE
LUCAS ÂNGELO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA /
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.707/20 - Requer dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada
pelos Atos nºs 01 e 02/2020.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.708/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 949/2020, que solicita instalação de
cobertura em ponto de ônibus da Rua Irineu Pereira da Silva, defronte ao Residencial
Carvalho.
1.709/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 950/2020, que solicita, com
urgência, troca das lâmpadas queimadas da iluminação pública da Rua dos Bancários, em
trecho paralelo ao Supermecado Maitan.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.710/20 - Requer informações sobre a possibilidade de providências para que pessoas
idosas, acamadas ou com mobilidade reduzida, possam realizar seu pedido ou prorrogação de
isenção ou desconto de IPTU sem precisar se dirigir ao setor competente da Prefeitura, pois
muitas dessas pessoas perdem o direito desse benefício por conta de suas dificuldades de
locomoção.

INDICAÇÕES:
APARECIDO LUIZ
1.154/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Dr. Antônio
Prado.
1.155/20 - Solicita instalação de alambrado atrás dos gols e às margens do rio no Campo
de Futebol Santo Sarmázio Gonçalves "Santinho", situado entre o Rio Pardo e a Rua Francisco
Saladini.
1.156/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Brasil, defronte ao n° 1.061 - Vila Perino.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.157/20 - Solicita, com urgência, recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Rui
Barbosa - Vila Sá.
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ABEL DINIZ FIEL
1.158/20 - Solicita retirada de grande quantidade de entulhos e galhadas no
prolongamento da Rua João Rolli, atrás do Supermercado Avenida.
APARECIDO LUIZ
1.159/20 - Solicita erradicação de árvore na Rua Sud Minucci, defronte ao nº 45.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.160/20 - Solicita a erradicação de uma árvore, já seca, na Rua José Olímpio de Almeida,
em frente ao n° 70 - Jardim Europa.
1.161/20 - Solicita melhorias na iluminação da Praça Miguel Mofarrej (Praça do "Food
Truck").
1.162/20 - Solicita ações para melhorias na iluminação da Praça do Terminal Rodoviário
de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.

MOÇÕES:
SALIM MATTAR
274/20 - De pesar pelo falecimento de Alzira Matachana Gonzalez de Moura.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
275/20 - De congratulações e aplausos à empresa Auto Peças São Jorge, pelos 53 anos
de excelentes serviços prestados à cidade de Ourinhos.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
276/20 - De congratulações à empresa Span Center, pelos 30 anos de excelentes
serviços prestados à comunidade ourinhense.
ABEL DINIZ FIEL
277/20 - De pesar pelo falecimento de Gilberto Pinheiro das Neves.
278/20 - De congratulações ao Sr. Paulo Roberto Amadei e à Sra. Vilma Lucia R. Ferreira
Amadei, pelos relevantes serviços prestados no ramo alimentício em Ourinhos.
279/20 - De congratulações ao Pastor e Escritor Eliabe Salvador, pelo lançamento do livro
"Construindo o Avivamento", no dia 8 de agosto de 2020.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
280/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Agenor José de Assis Filho.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
281/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Roseli Querubin.
282/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. João Adriano Sobrinho.
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PROJETO DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
45/20 - Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e
institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do Município de Ourinhos e dá
outras providências.

SUBSTITUTIVO:
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1/20 - Ao Projeto de Lei nº 42/2020, de iniciativa do Vereador Alexandre Florêncio Dias,
que garante o direito a acessibilidade das pessoas ostomizadas aos banheiros de uso público
do município, mediante a instalação de equipamentos adequados para a sua utilização.

EMENDA:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1/20 - Ao Projeto de Lei nº 33/2020, do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe
sobre denominação de próprio municipal (Praça José dos Reis).
Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de setembro de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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