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34ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 05 DE OUTUBRO 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 34ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 05 de outubro
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 1.489 a 1.500 e 1.506 a
1.540/2020 remanescentes da 26ª Sessão Ordinária; 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 e dos Requerimentos n°s 1.706
e 1.710/2020, remanescentes da 31ª 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 30 de setembro de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 34ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.744/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar e implantar o Projeto Pomar
Urbano.
ABEL DINIZ FIEL
1.745/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar um CRAS no Jardim
Itaipava ou adjacências.
1.746/20 - Requer informações, junto à Diretoria de Obras e Posturas Municipais, quanto às
providências tomadas em relação aos vendedores autônomos de outros municípios que trabalham
em massa em Ourinhos.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.747/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma ambulância
exclusiva para atendimento da saúde de crianças.
1.748/20 - Requer informações, junto ao 31º Batalhão da Polícia Militar do Interior, sobre a
possibilidade de se disponibilizar uma viatura militar para efetuar rondas e policiamento no
Condomínio Moradas - Jardim Itamaraty.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.749/20 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo, junto ao Governo
do Estado ou através de recursos próprios, implantar o Programa Bom Prato em nosso Município,
visando oferecer assistência a famílias carentes, principalmente devido à pandemia do COVID-19,
em que muitas pessoas estão se sustentando através do Auxílio Emergencial.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.750/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar fiscalização rigorosa junto
às agências bancárias devido às enormes filas formadas nas áreas externas dessas instituições,
deixando os clientes expostos às intempéries, principalmente nesse período de forte calor,
causando diversas ocorrências de problemas de saúde com essas pessoas.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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1.751/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 920/2020, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em todas as ruas da Vila Musa.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.752/20 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo, junto ao Governo
do Estado, deslocar para outro prédio a farmácia de medicamentos de alto custo situada no
Centro de Saúde “Dr. Hermelino Agnes de Leão” (Postão).
CÍCERO DE AQUINO
1.753/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se proibir a execução de retorno no
cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Prefeito Eduardo Salgueiro para o
sentido contrário.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.754/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se avaliar erradicação de árvore no
quintal de residência situada na Rua 7 de Setembro n° 1.227 - Vila Margarida.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.755/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 924/2020, que solicita operação "tapaburacos" em todas as ruas da Vila São João.
1.756/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 921/2020, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em todas as ruas da Vila São José.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.757/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 131/2020, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir um portal na entrada da cidade na Rodovia Raposo Tavares,
próximo à saída para a cidade de Chavantes.
1.758/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 208/2020, que requer informações
a respeito da possibilidade de se criar um Centro de Recuperação de Dependente Químico,
destinado a manter e ofertar programas gratuitos de atenção aos usuários e dependentes de
drogas lícitas e ilícitas.
1.759/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 471/2020, que requer informações
sobre a possibilidade de se criar programa voltado para os munícipes, informando os serviços
oferecidos pelo governo municipal e de interesse social, com espaço para sugestões de políticas
públicas.

INDICAÇÕES:
APARECIDO LUIZ
1.200/20 - Solicita erradicação de árvore situada na Rua Antônio Cruz, próximo ao n° 178 Vila São José.
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1.201/20 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Telésphoro Tupiná, próximo ao nº 33.

ABEL DINIZ FIEL
1.202/20 - Solicita reperfilamento asfáltico em todas as ruas da Vila São Luiz.
CÍCERO DE AQUINO
1.203/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Marginal - Parque das Flores.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.204/20 - Solicita reparos no bebedouro da Pista de Caminhada e Lazer Evandro Gonçalves
Machado, próximo à guarita da passagem de nível da Nova Ourinhos e Jardim Santa Fé, a fim de
reativar o funcionamento para quem faz caminhada naquele local.
1.205/20 - Solicita recapeamento asfáltico nos arredores do Mercado Municipal (Mercadão).
RAQUEL BORGES SPADA
1.206/20 - Solicita erradicação de árvore na Rua São José - Vila Musa.
ABEL DINIZ FIEL
1.207/20 - Solicita trocas de lâmpadas em vários postes da Rua Pedro Médici - Jardim
Eldorado.
1.208/20 - Solicita trocas de lâmpadas em vários postes localizados no Residencial Ville de
France.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.209/20 - Solicita, com urgência, implantação de redutores de velocidade em toda a
extensão de ruas próximas das ciclovias da cidade, devido à imprudência por parte de condutores
de veículos (carros, motos e outros).
1.210/20 - Solicita, com urgência, implantação de redutores de velocidade em pontos
estratégicos na Avenida Horácio Soares, no trecho da Pista de Caminhada e Lazer "Terezinha
Piccioni de Carvalho" (Trilha Verde).
APARECIDO LUIZ
1.211/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Vereador Geraldo Bernardini nº 722 - Parque
Minas Gerais.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.212/20 - Solicita a repintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da
Rua Padre Rui Cândido da Silva.
APARECIDO LUIZ
1.213/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em vala situada na esquina das Ruas Emília
Terçariol Tocalino e Vereador Geraldo Bernardini.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.214/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Benedito Ignácio Pires,
defronte à USF do Jardim Flórida.
APARECIDO LUIZ
1.215/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Jairo Adalberto Bertaia nº 54 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.216/20 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Arlindo Bettio, em frente ao nº 217 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.217/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Arlindo Luz nº 738.
1.218/20 - Solicita troca de lâmpadas Rua Arlindo Bettio, poste nº 22/60 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.219/20 - Solicita construção de balanção de concreto na esquina das Ruas Emília Terçariol
Tocalino e Vereador Geraldo Bernardini.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
296/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Vicente Bertulino Ferreira Getco.
297/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. José de Paula Lima.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
298/20 - De congratulações à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - e ao
NAIA - Núcleo de Atendimento à Infância e à Adolescência, pelos excelentes serviços prestados
em nosso Município.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
299/20 - De congratulações ao servidor público municipal Arildo de Souza Bueno (Melancia),
pelos 25 anos de excelentes serviços prestados em prol de nosso Município.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
300/20 - De repúdio pela decisão do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, em transferir para a capital paulista, policiais militares envolvidos em ocorrências policiais
em que haja disparo de arma de fogo.
ABEL DINIZ FIEL
301/20 - De congratulações ao Sr. Francisco Marrera e Família, pelos mais de 40 anos de
serviços prestados ao município de Ourinhos.
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PROJETO DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
48/20 - Institui no Município de Ourinhos o Programa de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 30 de setembro de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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