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2ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021.
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 2ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 15 de fevereiro
de 2021, 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 RESOLUÇÃO Nº 1/2021, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Dispõe sobre a criação da
“Frente Parlamentar em Defesa da Efetivação dos Direitos da Mulher” no
Município de Ourinhos.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 10 de fevereiro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 2ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
162/21 - Requer informações sobre o número da matrícula do imóvel situado na Rua José
Oliveira da Silva, defronte aos n°s 81 e 91, bem como a possibilidade de se construir no local
uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS.
CÍCERO DE AQUINO
163/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir as mesas e cadeiras
na Praça Dr. Franklin Correia da Silva, ratificando a Indicação n° 678/2019.
164/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
canalização de águas pluviais na Rua Sérgio Oliveira de Moraes, próximo ao nº 106, no trecho
do cruzamento com a Rodovia Raposo Tavares, pois há constantes alagamentos, ratificando o
Requerimento n° 196/2017.
165/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar plantio de grama em
vários pontos do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, ratificando o Requerimento n°
2.792/2018.
166/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção do
calçamento em todo o entorno do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, ratificando a
Indicação n° 320/2018.
167/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se recolocar o poste de iluminação
no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, ratificando o Requerimento n° 417/2019.
168/21 - Requer informações quanto ao cronograma de manutenção e substituição da
iluminação pública no Município, haja vista que inúmeros postes encontram-se com lâmpadas
inoperantes e várias regiões da cidade apresentam iluminação deficiente.
169/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar uma escada maior e
própria para a piscina da Secretaria Municipal de Segurança Pública, onde ocorre
hidroginástica, ratificando o Requerimento n° 172/2020 e levando-se em consideração a
resposta enviada em 10/03/2020, em que afirmava-se haver ocorrido cotação de valores.
RAQUEL BORGES SPADA
170/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se estender a pista de caminhada
situada no trecho compreendido entre a Rua Benedita Fernandes Cury e a Rua São Pedro do
Turvo, prolongando-a até o campo do Comunitário, atendendo a pedidos de munícipes.
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171/21 - Requer informações sobre a possibilidade de construção de creche na Rua Lauro
Zimmermann Filho, entre a EMEF "Prof. José Alves Martins" e a EE "Pedro Antônio Ferraz de
Andrade".
172/21 - Requer informações quanto à possibilidade de construção de pista de caminhada
na Avenida Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino".
173/21 - Requer informações sobre a possibilidade de instalação de playground no Centro
de Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy, defronte ao "Lanchódromo".
174/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar melhorias no
escoamento de águas na Rua José Malta Lins de Alencar, defronte aos n°s 33, 39, 45 e 51.
175/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar melhorias no
escoamento de águas na Rua Sebastião Simião de Souza, defronte ao n° 958.
176/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar melhorias no
escoamento de águas na Rua Júlio Francisco Correia.
177/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se implantar mais ecopontos no
município de Ourinhos.
178/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se liberar o acesso ao banheiro
público da Praça Melo Peixoto.
FERNANDO ROSINI
179/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma Base Policial e/ou
Guarda Municipal de Ourinhos no Residencial Ville de France.
ROBERTA STOPA
180/21 - Requer informações referentes aos cargos comissionados da Prefeitura
Municipal.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
181/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um Centro de
Educação Ambiental no antigo horto municipal, com quiosque, academia de saúde e pista de
caminhada, transformando o local em um ECOPARQUE.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
182/21 - Requer informações sobre a possibilidade de instalação de parques infantis em
praças públicas e escolas municipais, equipados com brinquedos adaptados para as crianças
com necessidades especiais.
ÉDER JÚLIO MOTA
183/21 - Requer informações sobre a possibilidade de ser firmada parceria entre o
Executivo Municipal e o Governo do Estado de São Paulo, com vistas à construção de um
hospital de baixa/média complexidade, haja vista que a demanda tem crescido diariamente e
nossa Unidade de Pronto Atendimento - UPA - quase não comporta mais atendimentos devido
a constante lotação.
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ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
184/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se viabilizar para os munícipes um ambulatório de feridas.
NILCE ARAUJO GARCIA
185/21 - Requer informações sobre a possibilidade de construção de uma ciclovia na Rua
Pedro Migliari "Tico".
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
186/21 - Requer informações da Secretaria Municipal de Educação sobre as escolas
municipais, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / FERNANDO ROSINI
187/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma creche no Parque
Pacheco Chaves, visando atender também os bairros adjacentes, como a Ecoville, a Vila
Nossa Senhora de Fátima e o Condomínio Moradas.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
188/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se enviar caminhões de água não
potável para molhar periodicamente as ruas de terra do Jardim Itaipava, pois os moradores
sofrem com a grande poeira gerada por falta de chuva.
189/21 - Requer informações e cópia digital dos extratos dos valores totais em
arrecadações de todos os impostos no Município, do ano de 2019 até a presente data,
discriminando ano a ano.
190/21 - Requer informações a respeito de quais critérios estão sendo adotados quanto à
ordem de escolha dos locais a serem recapeados ou a receberem operação "tapa-buracos".
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
191/21 - Requer informações sobre a possibilidade da criação do programa "Bueiro
Inteligente", como forma de prevenção às enchentes no Município.
192/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar dispositivo que impeça
passagem de motos e carros pela viela existente na Rua Maria José Milani - Residencial
Recanto dos Pássaros.
193/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se erradicar árvore na Rua Maria
José Milani, defronte ao nº 802 - Residencial Recanto dos Pássaros II.
194/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se interligar as Ruas Liberdade
(Vila Odilon), João Rolli e Santa Mônica (Jardim Oriental), efetuando toda infraestrutura como
pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e iluminação pública.
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GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
195/21 - Requer informações sobre o descarte de lixo irregular da população em área
verde localizada no final da Rua Pedro Padovan, Jardim Imperial, bem como a averiguação de
denúncias de que motoristas lavam resíduos de cimento de seus caminhões próximo a uma
nascente da referida área.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
196/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira comunitária na
viela existente na Rua Maria José Milani - Residencial Recanto dos Pássaros.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
197/21 - Requer informações atualizadas sobre o cronograma de recapeamento asfáltico
nos bairros que ainda não foram beneficiados.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
198/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar reparos nas instalações
do Centro de Artes e Esportes Unificados CEU - Professor Alfredo Devienne Junior (Dinho),
localizado no Residencial Vandelena Moraes Freire.
199/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar ponto de água em
área municipal para o desenvolvimento do projeto de Horta Comunitária, bem como utilização
no campo de futebol existente na mesma área, localizada na Rua Maria José Milani Residencial Recanto dos Pássaros II.
200/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" no cruzamento das Ruas Adalberto Dias
Bogado com a Maria José Milani - Residencial Recanto dos Pássaros.
201/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" nas Ruas Maria José Milani e Adalberto
Dias Bogado - Residencial Recanto Pássaros II.
202/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico na Rua Francisco Carlos de Arruda Leite - Residencial Vandelena
Moraes Freire.
NILCE ARAUJO GARCIA
203/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um Canil Municipal
para acolhimento de animais (cães e gatos) em estado de abandono nas ruas de nossa cidade.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
204/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária de solo no cruzamento da Rua Adalberto Dias Bogado com a Rua Maria José Milani Residencial Recanto dos Pássaros.
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205/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária de solo nas Ruas Adalberto Dias Bogado e Maria José Milani - Residencial Recanto dos
Pássaros.
206/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária de solo nas Ruas Gumercindo Francisco de Moraes e João Rodrigues - Residencial
Recanto dos Pássaros.
ÉDER JÚLIO MOTA
207/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na
praça do Jardim São Silvestre.
CÍCERO DE AQUINO
208/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização e reparos
no canteiro central que separa a Rua Júlio Mori com a pista de caminhada/ciclovia, no trecho
entre a Rua Antônio José Ferreira e a Avenida Horácio Soares.
209/21 - Requer informações, junto ao setor responsável da Administração Pública
Municipal, sobre qual tipo de reperfilamento fora executado na Rua Altamiro Pinheiro, entre as
Ruas Moacir Cassiolato e Alberto Mori, e na Rua Alberto Mori, entre a Rua Antônio Soares da
Silva e a Avenida Henrique Migliari, na Vila Boa Esperança.
ROBERTA STOPA
210/21 - Encaminha abaixo-assinado solicitando recapeamento ou reperfilamento asfáltico
na Rua João Rodrigues, em trecho próximo ao nº 419 - Residencial Oswaldo Brizola.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
211/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
sobre a possibilidade de se incentivar plantio e reposição de árvores no Município.
212/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e revitalização
do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, com
pintura, troca de lâmpadas, melhorias no estacionamento, entre outros.
213/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir barracão no terreno da
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé.
NILCE ARAUJO GARCIA
214/21 - Requer informações sobre a destinação do valor arrecadado com as multas
aplicadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
215/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir mais salas de aula no
NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
216/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de água
potável e refrigerada na Praça Melo Peixoto.
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217/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se reativar a piscina do Centro
Social Urbano - CSU, para prática de aulas de natação e hidroginástica.
218/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e Licenciamento, sobre a legalização dos loteamentos das Chácaras Christoni.
219/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada ao
redor da área verde localizada entre a Rua Ezelino Zorio Maulen e a Rua Silmara Bolognese
da Silva - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
220/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra esportiva
coberta na EMEI "Manuel Bandeira".
221/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se transferir a Policlínica do
Servidor Público Municipal para uma área mais central da cidade.
222/21 - Requer informações quanto à possibilidade de construção de pista de caminhada
ao redor da Área de Lazer 308 - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
223/21 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -,
sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo e instalar placas de
advertência (passagem sinalizada de pedestres) em toda a extensão da Rodovia Raposo
Tavares, no perímetro urbano do Município, onde não há passarelas.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
224/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se reavaliar o quadro de servidores
comissionados do Município, de forma que se possa eliminar cargos que não sejam de
absoluta necessidade, para que o dinheiro possa ser investido na saúde.
225/21 - Requer cópias digitais dos comprovantes, mês a mês, das remunerações pagas
aos cargos comissionados, inclusive aos agentes políticos, desde janeiro de 2017.
226/21 - Requer lista completa dos imóveis dos quais a Prefeitura Municipal é locatária,
inclusive com os endereços, nomes dos proprietários e valores que já foram pagos a título de
aluguel.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
227/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir, como prioridade, todos os
professores na vacinação contra COVID-19, em razão da programação de início das aulas no
Município, bem como todos munícipes portadores de deficiência e, também, todos cidadãos
que apresentem comorbidades.
NILCE ARAUJO GARCIA
228/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver estudos, em
conjunto com profissionais da categoria, para cessão de área destinada a reuniões e atividades
da futura Associação dos Mototaxistas de Ourinhos.
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VALTER DO NASCIMENTO
229/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar espaço na Rua Dr.
Caio Mizubuti nº 52 - Vila Soares.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
230/21 - Requer informações a respeito dos planos e ações da Secretaria Municipal de
Saúde para agilizar os atendimentos de exames de mamografia na rede pública de saúde.
VALTER DO NASCIMENTO
231/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma praça na Rua
Gonçalo Ferreira de Moraes, defronte ao nº 130 - Jardim Ouro Verde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
232/21 - 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.
VALTER DO NASCIMENTO
233/21 - Requer informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico na “Barra
Funda” e na Vila Christoni.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
234/21 - Requer informações a respeito de quais bairros foram beneficiados com o Projeto
Arborizando Ourinhos, no ano de 2020, bem como quais bairros serão beneficiados no ano de
2021.
VALTER DO NASCIMENTO
235/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir vestiário no campo do
Centro Social Urbano - CSU, bem como realizar melhorias.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
236/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se ampliar o atendimento na
área de Psicologia e Psiquiatria Infantil no nosso Município.
RAQUEL BORGES SPADA
237/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um ponto de
vacinação no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, por ser um amplo espaço.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
318/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Júlio Fernandes.
RAQUEL BORGES SPADA
319/21 - Solicita implantação de lombada ou lombofaixa na Rua Cleudimilson Aparecido
Camargo Cruz.
320/21 - Solicita pintura da quadra poliesportiva da EMEF "Prof. Jorge Herkrath".
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321/21 - Solicita implantação de lombada ou outro redutor de velocidade na Rua Maria
Pacheco e Chaves, defronte à EMEF "Prof. Jorge Herkrath".
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
322/21 - Solicita a retirada de galhada existente na Rua José Murilo, defronte ao nº 149,
na Vila São João.
323/21 - Solicita a substituição de lâmpada queimada na Rua Adalberto Dias Bogado,
defronte aos nºs 761 e 811, no Residencial Recanto dos Pássaros.
324/21 - Solicita a substituição de lâmpadas queimadas em poste localizado na viela da
Rua Maria José Milani, no Residencial Recanto dos Pássaros.
325/21 - Solicita limpeza em área localizada na Rua Maria José Milani, no Residencial
Recanto dos Pássaros.
326/21 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da pista de caminhada localizada
no Jardim Ouro Verde.
NILCE ARAUJO GARCIA
327/21 - Solicita calçamento no passeio público da praça da Rua Pedro Migliari "Tico",
anexo ao reservatório de água da SAE, no Jardim São Silvestre.
CÍCERO DE AQUINO
328/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na
Rua Júlio Mori, no trecho entre a Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes, a Rua Antônio
José Ferreira e a Avenida Horácio Soares.
329/21 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Júlio Mori, no trecho que
compreende a Avenida Horácio Soares e a Rua Manoel Joaquim Benatto.
330/21 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Júlio Mori, próximo ao nº 692.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
331/21 - Solicita pintura de sinalização e implantação de faixas antiderrapantes na rampa
de acesso de pedestre à Rodovia Raposo Tavares - SP 270, localizada na Rua Praça das
Bandeiras - Vila Brasil.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
332/21 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED nas ruas onde estão situados prédios
públicos, hospitais, postos de saúde, CRAS, Centro POP, associações de moradores de
bairros, secretarias municipais, Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick
"Monstrinho", Centro Cultural Tom Jobim, quadras poliesportivas, praças e áreas de lazer.
333/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Brasil, entre a Rua
Monteiro Lobato e a Avenida Domingos Perino - Vila Perino.
334/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua 13 de Maio, entre as
Ruas Monteiro Lobato e Maranhão - Vila Perino.
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335/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Pará, entre a Rua Don
José Marello e a Avenida Domingos Perino - Vila Perino.
336/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Amazonas, entre a Rua
Don José Marello e a Avenida Nilo Signorini - Vila Perino.
ÉDER JÚLIO MOTA
337/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim
Itamaraty.
338/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na
Avenida Presidente Goulart, em frente ao nº 126.
339/21 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Jardim Santos
Dumont.
340/21 - Solicita reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Santos Dumont.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
341/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade nas Ruas Maria José Milani e
Adalberto Dias Bogado - Residencial Recanto dos Pássaros II.
342/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade nas Ruas Gumercindo Francisco
de Moraes e João Rodrigues - Residencial Recanto dos Pássaros.
343/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Francisco Carlos de Arruda
Leite - Residencial Vandelena Moraes Freire.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
344/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) em
pontos estratégicos da Rua Onofre Alves Moreira, no Parque Pacheco Chaves, devido ao
grande fluxo de veículos.
345/21 - Solicita manutenção na iluminação pública da Avenida Ivone Cardoso Pereira
Cavenago, defronte ao nº 9 - CDHU.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
346/21 - Solicita melhorias na iluminação pública da Área Verde Benedito Galvão, situada
na Rua 3 de Maio - Vila Margarida.
CÍCERO DE AQUINO
347/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Eurico Amaral Santos, próximo ao nº 264, no Jardim América.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
348/21 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do
Jardim Josefina.
349/21 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do
Jardim Anchieta.
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350/21 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus da
Vila Brasil.
351/21 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua José Neves de Oliveira e da Avenida José Marques de Souza.
352/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização na
Avenida Arnaldo da Silva, defronte à EMEF “Profa. Amélia Abujamra Maron" - Núcleo
Habitacional “Asise Chequer Nicolau”.
353/21 - Solicita implantação de lombofaixa na Avenida Servidor Alício de Souza
Bitencourt - Conjunto Habitacional Caiuá.
354/21 - Solicita a instalação de cobertura, melhorias e pintura nas quadras esportivas da
Rua Sebastiana Corrêa do Amaral, paralela à Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional
“Asise Chequer Nicolau”.
355/21 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Kólio Teshima - Jardim América.
356/21 - Solicita melhorias e pintura na quadra esportiva da EMEF "Pedagogo Paulo
Freire".
357/21 - Solicita implantação de lombofaixa na Rua Lourenço Jorge, próximo à EMEF
"Prof. Francisco Dias Negrão".
358/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas regulamentadoras
no cruzamento das Ruas José Corrêa Custódio e Prof. Francisco Dias Negrão, na Vila
Sândano.
359/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização de
trânsito na Rua Alberto Mori, nos cruzamentos com as Ruas Gonçalves Ledo, Antônio Delfino
Sobrinho e Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, bem como próximo à EMEF “Profa.
Evani Maioral Ribeiro Carneiro”, no Parque Minas Gerais.
360/21 - Solicita revitalização e melhorias na Praça Toshio Tone (Praça das Cerejeiras), no
Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada,
bancos de concreto, dentre outros.
361/21 - Solicita a instalação de placas informativas, visando incentivar as pessoas a
usarem as passarelas instaladas na Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano do
Município.
362/21 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça
Tereza Gonçalves Chiaradia.
363/21 - Solicita urbanização, paisagismo, pintura de sinalização de solo e instalação de
iluminação pública de LED nas vielas do Jardim Josefina.
364/21 - Solicita instalação de coberturas e bancos em todos os pontos de ônibus
situados às margens da Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano de Ourinhos.
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365/21 - Solicita pintura de faixas de solo (passagem de pedestres) e instalação de placas
na Rua Imprensa, nos cruzamentos com as Ruas Licínio Antonio Fantinatti e Jesus Vicente
Garcia, Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
366/21 - Solicita construção de balanção de concreto na esquina da Rua Caetano Pereira
com a Rua Martins Quirino da Silva - Jardim São Carlos.
367/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia.
368/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Alameda Bráulio Alves de Moura - Jardim Colúmbia.
369/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização de
trânsito no entorno do Mercado Municipal, localizado na Rua Miguel Vita.
370/21 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB).
371/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Duque de Caxias e Jornalista Heron Domingues.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
372/21 - Solicita recapeamento asfáltico no cruzamento das Ruas Pedro Padovan e Maria
Cavezalli Mella, no Jardim Imperial.
373/21 - Solicita manutenção na iluminação pública da área verde situada no final da Rua
Pedro Padovan.
374/21 - Solicita retirada de árvore caída na Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra, próximo
ao nº 755, no Parque Minas Gerais, pois está atrapalhando o trânsito.
CÍCERO DE AQUINO
375/21 - Solicita manutenção na tampa da galeria pluvial na Rua Pedro Amadeu.
VALTER DO NASCIMENTO
376/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua José Bonifácio, defronte ao
nº 588 - Vila Nova Christoni.
377/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Antonio Franciscon Filho nº
156 - Residencial Recanto dos Pássaros III.
378/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Brasil, defronte ao nº 159.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
379/21 - Solicita erradicação de árvore na Rua Maria de Paula Leite Moraes nº 341,
defronte à Igreja Missionária pela Trindade, Jardim Anchieta.
RAQUEL BORGES SPADA
380/21 - Solicita implantação de um ponto de ônibus atrás do muro do Clube Atlético
Ourinhense.
381/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Dr. Mário Cintra Leite - Jardim Eldorado.
11

382/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Narciso Migliari, Vila Nova Sá.
CÍCERO DE AQUINO
383/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Paraná, Jardim Matilde.
384/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Célio Rossini, Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
385/21 - Solicita, com urgência, patrolamento e encascalhamento em toda a extensão das
Ruas Hugo Luz, Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar Trombini, Juan
Vidal Santos, Marino Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga Pereira, Rua
Doze, Rua dos Ipês, Rua do Corretor de Seguros, da Estrada Municipal Enfermeira Dona
Helena Dias Correia e demais vias do Jardim Itaipava.
386/21 - Solicita a construção de galerias pluviais em toda a extensão das Ruas Hugo
Luz, Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar Trombini, Juan Vidal Santos,
Marino Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga Pereira, Rua Doze, Rua dos
Ipês, Rua do Corretor de Seguros, da Estrada Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia
e demais vias do Jardim Itaipava.
387/21 - Solicita a construção de guias e sarjetas em toda a extensão das Ruas Hugo Luz,
Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar Trombini, Juan Vidal Santos,
Marino Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga Pereira, Rua Doze, Rua dos
Ipês, Rua do Corretor de Seguros, da Estrada Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia
e demais vias do Jardim Itaipava.
388/21 - Solicita pavimentação asfáltica em toda a extensão das Ruas Hugo Luz, Antonio
Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar Trombini, Juan Vidal Santos, Marino
Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga Pereira, Rua Doze, Rua dos Ipês,
Rua do Corretor de Seguros, da Estrada Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia e
demais vias do Jardim Itaipava.
389/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Hugo Luz, Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar
Trombini, Juan Vidal Santos, Marino Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga
Pereira, Rua Doze, Rua dos Ipês, Rua do Corretor de Seguros, da Estrada Municipal
Enfermeira Dona Helena Dias Correia e demais vias do Jardim Itaipava.
390/21 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Hugo Luz, defronte à
EMEI "Itaipava".
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MOÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
16/21 - De congratulações e aplausos a todos os profissionais da saúde que vêm atuando
no enfrentamento da COVID-19 em Ourinhos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
17/21 - De congratulações e aplausos ao Restaurante Masterchef, pelo transcurso de seu
primeiro aniversário.
ÉDER JÚLIO MOTA
18/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Barboza Lopes.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
19/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Onicir Pinheiro de Rezende (Seu Cica).
20/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Alves de Assis.
CÍCERO DE AQUINO
21/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ricardo Martins Moia.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
22/21 - De repúdio à Câmara dos Deputados por permitir a atuação parlamentar da
Deputada Federal Flordelis dos Santos de Souza.
CÍCERO DE AQUINO
23/21 - De congratulações à Prefeita de Bauru, Sra. Suéllen Rosim, pela coragem,
iniciativa, determinação e dignidade demonstrada frente à gestão pública de seu município,
principalmente nesse período tão complexo de enfrentamento ao COVID-19.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
3/21 - Dispõe sobre regras para Smart Cities (cidades inteligentes) e dá outras
providências.
ROBERTA STOPA
4/21 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de transparência na divulgação das informações de
vacinação contra Covid-19 da população de Ourinhos e dá outras providências.
ÉDER JÚLIO MOTA
5/21 - Declara de utilidade pública a Escola da Bola Classe R.
Secretaria da Câmara Municipal, em 10 de fevereiro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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