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44ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 14 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 44ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 14 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. Segunda 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. Segunda 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 09 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 SEGUNDO 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 44ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
ABEL DINIZ FIEL
1.909/20 - Requer informações sobre estudos para instalação de iluminação de LED e
construção de calçadas na área verde localizada na Rua Atílio Toloto, no Jardim São Francisco,
próximo ao lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
CÍCERO DE AQUINO
1.910/20 - Requer informações a respeito da prestação de contas do pedalinho do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, dos anos de 2017 a 2020, haja vista que o valor cobrado é
revertido para a LAMBO - Liga das Associações de Moradores de Bairros de Ourinhos.
1.911/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.602/2019, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Lázaro José
Pereira, principalmente, próximo ao n° 153 - Jardim Santa Felicidade.
RAQUEL BORGES SPADA
1.912/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar caçambas para
munícipes de baixa renda, visando o descarte adequado de entulhos oriundos da construção civil.
1.913/20 - Requer informações sobre a previsão do prazo para a convocação dos aprovados no
concurso 04/2017, para professor de Educação Básica I e II, e professor de Educação Física.
1.914/20 - Requer que sejam tomadas as medidas necessárias pelo Poder Executivo Municipal
para a realização do evento Natal de Luz, com decoração natalina de boa qualidade e boa
conservação no Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão) e na Praça Melo Peixoto.
CÍCERO DE AQUINO
1.915/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.730/2017, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na praça do Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.916/20 - Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à aquisição de "Célula de Segurança" a ser instalada nos veículos de coleta de lixo, com o
objetivo de manter os servidores seguros durante suas atividades.
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ABEL DINIZ FIEL
1.917/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 746/2020, que solicita limpeza e
desobstrução de galeria pluvial situada na Rua Raphael Noschesi, próximo ao n° 612 - Jardim
Itamaraty.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.918/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 51/2020, que requer informações
sobre a possibilidade do Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB) - permanecer aberto 24 horas.
1.919/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 286/2020, que requer informações a
respeito dos planos e ações da Secretaria Municipal de Saúde para agilizar os atendimentos de
exames de raio-X na rede pública de saúde.
1.920/20 - Requer informações a respeito dos planos e ações futuros em referência ao Projeto
Arborizando Ourinhos.
1.921/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 378/2020, que requer informações a
respeito das ações de combate à Doença de Chagas, na área rural do nosso Município.
1.922/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 386/2020, que requer informações a
respeito da possibilidade de se criar o Projeto Parceria Cidadã, para atender as demandas do
terceiro setor da cidade.
1.923/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 388/2020, que requer informações a
respeito da possibilidade de se ampliar os polos do Programa Academia da Saúde no Município.

INDICAÇÕES:
ÉDER JÚLIO MOTA
1.319/20 - Solicita recapeamento asfáltico em todo o Parque Pacheco Chaves, visto que as vias
públicas do referido bairro se encontram em situações precárias.
CÍCERO DE AQUINO
1.320/20 - Solicita revitalização bem como pintura em ponte metálica localizada na Rua Manoel
da Borba Gato, que liga os Jardins Santa Felicidade e Quebec, haja vista que a ponte citada se
encontra totalmente sem pintura para maior visibilidade dos moradores que fazem uso da mesma.
1.321/20 - Solicita pavimentação asfáltica na Rua Evaristo Zanutto - "Gaúcho", no trecho entre
a Rua Helena Biazon Saladini e a Rodovia Mello Peixoto.
1.322/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Evaristo Zanutto – "Gaúcho".
1.323/20 - Solicita instalação de iluminação na extensão de terra localizada no lago do Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá, próximo aos aparelhos de ginástica defronte ao mesmo lago.
1.324/20 - Solicita limpeza, com urgência, em bueiro localizado na Rua Vanderlei Querino da
Silva, próximo ao nº 103.
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1.325/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Benjamin Constant, defronte ao nº 499.

MOÇÕES:
ABEL DINIZ FIEL
337/20 - De pesar pelo falecimento de David Felipe da Silva, mais conhecido como "Baixinho",
falecido em 08/12/2020.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
338/20 - De pesar pelo falecimento de Antônio Carlos Nóbrega, falecido em 07/11/2020, aos 67
anos.
SALIM MATTAR
339/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Bengozi Carvalho.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
340/20 - De congratulações aos presidentes e diretores eleitos para assumirem as Associações
de Moradores de Bairros do Município, desejando muito sucesso em suas empreitadas para a
conquista de benefícios em prol de seus bairros.
ÉDER JÚLIO MOTA
341/20 - De congratulações e aplausos ao Sr. Vinícius Júnior Ruiz, pela formatura como Policial
Militar do Estado, desejando sucesso em sua carreira militar, no compromisso com a segurança
pública.
342/20 - De congratulações e aplausos à Sra. Vanessa Ruiz, Policial Rodoviária Estadual, pelos
excelentes trabalhos que vem exercendo nessa importante corporação, responsável pelo
policiamento ostensivo de trânsito e pela preservação da ordem pública na malha rodoviária de
nosso Estado.

PROJETO DE LEI :
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
60/20 - Institui a Campanha Dezembro “Verde” - Não ao abandono de Animais no município.
Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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