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43ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 07 DE DEZEMBRO 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 43ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 07 de
dezembro 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: EMENDA Nº 3/2020, dos VEREADORES
APARECIDO LUIZ / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / ABEL DINIZ FIEL:
EMENDA Nº. 01 (ADITIVA), ao Projeto de Lei nº 44/2020, de iniciativa do
Sr. Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2021 e dá outras providências, que
acrescenta o Art. 5º, dispondo sobre as emendas individuais dos
Vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, renumerando, assim, o
atual Art. 5º do referido Projeto para 6º.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 44/2020, do
PREFEITO MUNICIPAL: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2021 e dá outras providências.
_____ / _____
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3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 02 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

Obs.:O Expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final
votação da ata, em decorrência da apreciação - em primeiro turno do projeto de lei orçamentária, enquanto que a Ordem do Dia será
reservada, exclusivamente, para discussão e votação da matéria.

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 43ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
1.890/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar um banheiro público no
Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”.
APARECIDO LUIZ
1.891/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.122/2020, que reitera o
Requerimento nº 402/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar
playground na área verde da Praça Henrique Tocalino, em frente ao "Lanchódromo".
1.892/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.651/2020, que reitera o
Requerimento nº 898/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de
caminhada na Avenida Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino", nos Residenciais Ville de France
I, II e III.
CÍCERO DE AQUINO
1.893/20 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 460/2018 e ao
Requerimento nº 1.772/2020, que solicitam a instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) na
Rua Sebastião Miranda, próximo ao Campo de Futebol da Sandiza, bem como na lateral do nº 621
(EE "Prof. José Augusto de Oliveira").
1.894/20 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 510/2018 e ao
Requerimento nº 1.776/2020, que solicitam a instalação de redutor de velocidade na Rua
Sebastião Miranda, defronte ao nº 403 - Vila Sândano.
1.895/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação 167/2017, que solicita a instalação de
redutor de velocidade na Rua Olívio Minucci, defronte ao nº 456, próximo à EMEI "Vinicius de
Moraes" - Jardim Ouro Fino.
APARECIDO LUIZ
1.896/20 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 499/2020 e ao
Requerimento nº 1.060/2020, que solicitam retirada de entulho próximo ao campo de futebol da
Associação de Moradores de Bairro do Jardim das Paineiras.
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1.897/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.065/2020, que requer
informações quanto à possibilidade de se estender a pista de caminhada situada no trecho entre
as Ruas Benedita Fernandes Cury e São Pedro do Turvo, prolongando-a até o campo do
Comunitário, atendendo à pedido de munícipes.
CÍCERO DE AQUINO
1.898/20 - Requer informações sobre o atendimento às Indicações nºs 1.262/2019 e
120/2020, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Prudente de Moraes - Vila Margarida.
1.899/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.118/2019, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Medalha - Vila Margarida.
1.900/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.168/2019, que solicita revitalização,
bem como melhorias no calçamento do entorno da EMEI "Profa. Judith Leonis Villas Boas" - Vila
Margarida.
1.901/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se modificar o semáforo no
cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Dr. Antônio Prado, para um modelo de
3 (três) tempos, com vistas a melhorar o tráfego no local.
1.902/20 - Requer informações, junto ao setor responsável, sobre o descarte irregular de
entulhos oriundos de área particular, situada no imóvel localizado na confluência das Ruas
Cardoso Ribeiro e José Felipe do Amaral, defronte ao Ourinhos Plaza Shopping.
1.903/20 - Requer informações, junto ao setor responsável, sobre o descarte irregular de
entulhos, depositados irregularmente, sem qualquer triagem de lixo, materiais velhos e outros
detritos em área pública no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, próximo ao manancial do
lago existente naquele local.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.904/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação na quadra de
vôlei de areia da Praça Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses).
CÍCERO DE AQUINO
1.905/20 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.771/2020 e às
Indicações nºs 166/2017 e 459/2018, que solicitam instalação de redutor de velocidade na Rua
Antônio Zaki Abucham, nas proximidades da EMEI "Vinícius de Moraes".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.906/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 948/2020, que solicita pintura de
sinalização de solo no cruzamento da Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes com a Avenida
Horácio Soares.
1.907/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 947/2020, que solicita instalação de
placa e pintura de sinalização de depressão no cruzamento da Rua Irineu Pereira da Silva com a
Rua Sebastião Simião de Souza.
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1.908/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.109/2020, que 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.
RAQUEL BORGES SPADA
1.909/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 974/2020, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar programa de refinanciamento de tributos municipais que
estejam em mora (REFIS) no ano de 2020.

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
1.309/20 - Solicita instalação de iluminação de LED no Terminal Rodoviário de Passageiros
de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
APARECIDO LUIZ
1.310/20 - Solicita poda de árvore na Rua Serafim Motta, defronte ao nº 185.
CÍCERO DE AQUINO
1.311/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, indicando carga e descarga, na Rua
Cardoso Ribeiro, defronte ao n° 1.092.
1.312/20 - Solicita poda de duas árvores na Avenida Domingos Perino, defronte ao n° 372, na
Vila Perino.
1.313/20 - Solicita roçada, revitalização e melhorias em toda a estrutura do calçamento na
Rua Abuassali Abujamra, no trecho entre as Ruas Cecília Pires dos Santos e 3 de Maio, pois nas
proximidades há uma escola municipal de educação infantil (EMEI), uma unidade básica de saúde
(UBS) e uma quadra poliesportiva.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.314/20 - Solicita limpeza e desobstrução de boca de lobo na Rua do Expedicionário,
defronte à Casa da Borracha.
CÍCERO DE AQUINO
1.315/20 - Solicita iluminação LED ou de qualquer outro tipo na praça localizada defronte à
Rua Zulmira Lima dos Santos, na Vila Operária, haja vista que o local se encontra totalmente na
escuridão.
1.316/20 - Solicita roçada e limpeza em todas as vielas dos bairros: Jardim América, Jardim
São Domingos e Jardim Ouro Fino, entre as Ruas Olívio Minucci, Antônio Zaki Abucham, Manoel
Vieira Pinto, Benedito Perino e Atílio Toloto.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
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1.317/20 - Solicita reforma do redutor de velocidade da Rua do Expedicionário, próximo ao nº
1.550.
1.318/20 - Solicita instalação de placas de trânsito, bem como pintura de sinalização de solo,
próximo aos cruzamentos de ruas que possuem balanção de concreto.

MOÇÕES:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
332/20 - De repúdio pelas ações violentas praticadas por quadrilha de criminosos, em
ataques às agências bancárias, com emprego de armas de grosso calibre, promovendo terror nas
cidades brasileiras.
CÍCERO DE AQUINO
333/20 - De pesar pelo falecimento das 42 vítimas do acidente ocorrido no dia 25 de
novembro de 2020, na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, onde a maioria das vítimas era da
cidade de Itaí, local de onde o grupo saía diariamente para trabalhar na empresa de confecção em
Taguaí.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
334/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ignês Ferreira Platini, mãe do radialista Julio
Ederson, aos 76 anos.
ABEL DINIZ FIEL
335/20 - De congratulações ao Sr. Wislei Antonio Rogato, pela sua aposentadoria após 29
anos de serviços prestados como servidor na Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos SAE.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
336/20 - De congratulações ao Sr. Lauro de Souza, pela sua aposentadoria após 40 anos de
serviços prestados como servidor na Superintendência e Esgoto de Ourinhos - SAE.

PROJETOS DE LEI :
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
58/20 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Pista de Caminhada e Ciclovia
Manoel de Jesus Ângelo).
RAQUEL BORGES SPADA
59/20 - Cria o “Projeto Revitalizando em Família Praças e Áreas Verdes", e dá outras
providências.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
MAIORIA DOS VEREADORES
4/20 - Concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Vereador Dr. Salim Mattar.
Secretaria da Câmara Municipal, em 02 de dezembro de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

Pag. 5

