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3ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 22 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 3ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 22 de fevereiro
de 2021, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Discussão e votação dos Requerimentos nºs. 210 e 224/2021,
remanescentes da 2ª 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 COMPLEMENTAR Nº
1/2021, da MESA DIRETORA: Revoga a Lei Complementar nº 1.047, de
12 de agosto de 2019, em todos os seus termos, em razão de
incompatibilidade com a sistemática prevista no Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de fevereiro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 3ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
239/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover cursos de formação e de
capacitação a todos os profissionais envolvidos no Projeto Núcleo Esportivo de Futebol de
Ourinhos.
240/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água
potável e refrigerada em todos os locais onde foram implantadas pistas de caminhada e
academias de saúde.
241/21 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar melhorias na infraestrutura em
toda a extensão do Jardim Guaporé.
242/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no
Jardim São Carlos.
243/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir vestiário, com chuveiros e
banheiros, no Campo de Futebol da Sandiza.
244/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área institucional
localizada entre as Ruas Ana Neri e Xisto Antônio de Souza, no Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi, bem como instalar academia da saúde, playground, pista de caminhada, bancos de
concreto e outras melhorias.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
245/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de operação
"tapa-buracos" no cruzamento da Rua Gonçalo Ferreira de Moraes e Rua Prof. José Varago.
ROBERTA STOPA
246/21 - Requer informações sobre as creches do município de Ourinhos.
247/21 - Requer a intervenção do Prefeito Municipal para agendamento de reunião entre a
administração municipal, a diretoria da Santa Casa, os representantes do IAMSPE e o Mandato
Coletivo ENFRENTE! para dialogar e buscar uma solução com vistas à reativação do convênio.
FERNANDO ROSINI
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248/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma política municipal de
saúde bucal e de assistência odontológica nas escolas da rede municipal de ensino.
249/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma instituição educacional
que atenda crianças fora do seu horário de aula, oferecendo alimentação, reforço escolar, aulas
de música, aulas de dança, capoeira, artesanato, bordado, pinturas e outras atividades.
ÉDER JÚLIO MOTA
250/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos objetivando a
antecipação do 13º salário dos aposentados, pensionistas e demais inativos vinculados ao regime
próprio de previdência do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos - IPMO -, pensando no bem-estar dessas pessoas e objetivando impulsionar o comércio
local.
251/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos objetivando a
antecipação do 13º salário dos servidores públicos municipais, objetivando impulsionar o comércio
local.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
252/21 - Requer informações quanto à pavimentação asfáltica no bairro Chácaras Bom
Retiro, que foi promessa de campanha no ano de 2016 e até a presente data não se concretizou.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
253/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar revitalização e melhor
aproveitamento do vagão que se encontra do lado de fora da Biblioteca Municipal "Tristão de
Athayde".
254/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se criar um "centro administrativo" no
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, onde passaria a funcionar o Paço Municipal, o Tiro
de Guerra e a totalidade das secretarias municipais.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
255/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção nas academias
de saúde do Município.
256/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar gestão, junto à Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo, para viabilizar a implantação do Serviço de Atenção e Cuidado
da Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência, junto à unidade do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues".
257/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o Conselho Curatelar do
Idoso em nosso Município.
258/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar melhorias na Praça Santa
Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas), em especial na pista de skate, reformando alguns
pontos da pista, instalando bebedouros, melhorando a iluminação, dentre outras manutenções
necessárias.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
259/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se transferir a Central de Vagas em
creche para o Centro de Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy.
260/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na EMEI
"Angelina Perino", na Vila Perino.
261/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça na área verde
institucional 280, no Jardim Josefina, com a instalação de playground, academia da saúde, pista
de caminhada, bancos e outras melhorias.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
262/21 - Requer informações sobre a realização de estudos para verificar o custo da
implantação de parques infantis e a manutenção de equipamentos, ratificando o Requerimento n°
1.965/2013 e levando-se em consideração a resposta do Ofício nº 308/21/2013.
263/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar mutirão semanal ou mensal
de limpeza nos bairros.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
264/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura notificar a CPFL Energia e
as operadoras de telefonia, para que retirem os fios pendurados na Rua Manoel de Oliveira,
defronte ao nº 370 e 390 - Jardim Santa Fé.
265/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir como prioridade na
vacinação contra o COVID-19 todos os funcionários da área da educação, que estão na linha de
frente durante a pandemia, sendo inspetores de alunos, secretárias, cozinheiras, auxiliares de
limpeza, diretores e coordenadores, em razão da programação do início das aulas no nosso
Município.
266/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura notificar o Ourinhos Plaza
Shopping, solicitando a instalação de lixeiras.
CÍCERO DE AQUINO
267/21 - Requer informações sobre a possibilidade de que sejam tomadas as devidas
providências pelo setor responsável, com relação a água e a terra que ficam empoçadas na
entrada do depósito de carga e descarga do Ourinhos Plaza Shopping.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
268/21 - Requer informações quanto ao cronograma de limpeza de calçadas e passeios
públicos por parte da administração municipal, bem como dos terrenos de que é proprietária.
269/21 - Requer informações quanto à periodicidade dos procedimentos de vistoria,
conferência e auditoria do patrimônio de cada uma das escolas municipais, encaminhando-se
relação atualizada para conhecimento do Poder Legislativo, bem como dos registros de
ocorrências e/ou anomalias no período entre janeiro de 2017 até a presente data.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
270/21 - Requer informações a respeito da coleta de materiais inservíveis no Município.
271/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de
conscientização dos pedestres e motoristas quanto à utilização da faixa de pedestres, de forma a
criar uma cultura de respeito aos munícipes que a utilizam.
272/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar o Projeto Parceria
Cidadã, para atender as demandas do terceiro setor da cidade.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
273/21 - Requer informações sobre o custo do metro do recape asfáltico, bem como as
especificações de espessura da camada asfáltica.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
274/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar um portal na entrada da
cidade na Rodovia Raposo Tavares, nas proximidades da Indústria Tecnal.
275/21 - 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.
276/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se construir um portal na entrada
da cidade na Rodovia Mello Peixoto, próximo à divisa com o Estado do Paraná.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
277/21 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos para que no semáforo
existente na Rua do Expedicionário, cruzamento com a Rua São Paulo, seja instalada uma placa
de conversão livre à direita para os motoristas, a exemplo do que já existe entre as Ruas Rio de
Janeiro e 9 de Julho.
FERNANDO ROSINI
278/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um "Centro Dia", para
melhor atender a pessoa idosa.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
279/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar coberturas e bancos
em todos os pontos de ônibus do Município.
RAQUEL BORGES SPADA
280/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se revisar o Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal.
CÍCERO DE AQUINO
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281/21 - Requer informações sobre o cronograma de roçada e recolhimento de galhada no
Município, esclarecendo também a quantidade de caminhões disponíveis para esses serviços,
bem como o tempo de atendimento dessas solicitações protocoladas pelos munícipes.
282/21 - Requer informações, junto ao setor responsável, sobre a possibilidade de se
modificar o ponto de circular localizado na Avenida Jacinto Ferreira de Sá nº 437, onde há um
imóvel em total abandono, com perigo de desabar a qualquer momento.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
283/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer cursos de capacitação em
primeiros socorros para professores e funcionários das escolas e creches do Município.
284/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir vestiário, com chuveiros e
banheiros, bem como reformar a arquibancada do campo de futebol no Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato.
ÉDER JÚLIO MOTA
285/21 - Requer informações, junto ao Conselho Municipal de Trânsito e ao Batalhão da
Polícia Militar, sobre a possibilidade de se realizar campanha conscientizadora em relação ao
excesso de ruídos causados pela adulteração de silenciador de motos e carros, que prejudicam a
saúde e bem-estar de idosos, recém-nascidos, autistas, animais domésticos, entre outras
pessoas, esclarecendo ainda quais providências estão sendo tomadas para coibir a referida
adulteração em veículos.
FERNANDO ROSINI
286/21 - Requer informações sobre a possibilidade e cronograma de serviços para o
recapeamento asfáltico das ruas dos bairros: Jardim Quebec, Residencial Parque Gabriela e na
Vila Boa Esperança - 1ª. Seção (acima da rodovia), pois o pavimento encontra-se em estado
crítico.
NILCE ARAUJO GARCIA
287/21 - Requer informações sobre denúncias de maus tratos a animais efetuadas e
registradas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura, nos anos de 2020 e 2021.
CÍCERO DE AQUINO
288/21 - Requer informações sobre a possibilidade de ser realizada análise pela
Administração Pública visando incluir no cronograma da vacinação contra a Covid-19 os policiais
militares e civis na ativa, haja vista que os mesmos mantêm contato diário com a população.
ÉDER JÚLIO MOTA
289/21 - Requer informações da Farmácia Medex de Assis sobre o total de servidores ativos
que fazem parte de seu quadro de funcionários, bem como o total de pacientes da microrregião de
Ourinhos cadastrados e atendidos mensalmente.
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SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
290/21 - Requer informações sobre a previsão para apresentação do Projeto "Ourinhos Legal
2021", objetivando instituir novo prazo para incentivar a legalização imobiliária na área urbana do
Município.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / FERNANDO ROSINI
291/21 - Requer informações do Deputado Federal Antonio Cezar Correia Freire sobre a
possibilidade de se viabilizar um caminhão para ser utilizado na coleta de lixo em nosso Município.
292/21 - Requer informações do Secretário de Esportes do Estado, Sr. Aildo Rodrigues
Ferreira, sobre a possibilidade de se viabilizar benefícios em prol do esporte em nosso Município,
com a implantação do Projeto "Areninha" e academias ao ar livre, construção de quadra de futebol
society e de pista de skate, bem como a destinação de kits de materiais esportivos.
293/21 - Requer informações do Superintendente Estadual da FUNASA, Sr. Ronaldo Souza
Camargo, sobre a possibilidade de se viabilizar um caminhão para ser utilizado na coleta de lixo
em nosso Município.

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
391/21 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas Serafim
Signorini, Henrique Pontara e José Teixeira Penna.
392/21 - Solicita a instalação de iluminação pública nas proximidades da Associação de
Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves.
CÍCERO DE AQUINO
393/21 - Solicita a instalação de cobertura em pontos de ônibus situados na Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, próximos aos n°s 304, 956 e 1.161.
394/21 - Solicita a instalação de cobertura em pontos de ônibus situados na Avenida Jacinto
Ferreira de Sá, próximos aos n°s 465, 679, 790, 1.029, 1.413, 1.686 e à garagem da AVOA (em
ambos os lados da rua).
395/21 - Solicita implantação de cobertura em pontos de ônibus situados na Rua Eurico
Amaral Santos, próximos aos n°s 464, 612 e 786.
396/21 - Solicita, com urgência, patrolamento e encascalhamento da Rua Rubem Ribeiro de
Moraes, próximo ao n° 19.
FERNANDO ROSINI
397/21 - Solicita a implantação de lombada ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua
Domingos Jorge.
CÍCERO DE AQUINO
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398/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus situado na confluência das
Ruas Pedro Fernandes Sândano, Atílio Toloto e Manoel dos Reis.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
399/21 - Solicita a substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Dr. Arlindo Viveiros
Figueiredo, defronte aos nºs 573 e 605, no Jardim Matilde.
400/21 - Solicita a retirada de galhada na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao nº
3.353, na Vila Musa.
FERNANDO ROSINI
401/21 - Solicita a implantação de lombada ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua
Valentim Gentil.
CÍCERO DE AQUINO
402/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Chile, entre as Ruas Narciso Migliari e
Gaspar Ricardo.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
403/21 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Avenida
Feodor Gurtovenco.
404/21 - Solicita melhorias e pintura na quadra poliesportiva da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron".
405/21 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Pedro Fantinatti Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
406/21 - Solicita pintura e revitalização em todas as vielas da Vila Christoni.
407/21 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Kólio Teshima - Jardim América.
408/21 - Solicita reparos e melhorias na calçada da EMEI "Nhandeara".
CÍCERO DE AQUINO
409/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Travessa Espírito Santo, entre as Ruas Narciso
Migliari e Gaspar Ricardo.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
410/21 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Jornalista Heron Domingues, ao
lado do nº 360, esquina com a Rua Luiz Bruzão, na Vila Brasil.
411/21 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre a Rua Santa
Mônica e a Rua Sete, no Jardim Oriental.
CÍCERO DE AQUINO
412/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso, entre as Ruas Narciso Migliari
e Gaspar Ricardo.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
413/21 - Solicita a instalação de bebedouro com água potável e refrigerada na EMEI
"Abelardo Pinto", na Vila Brasil.
414/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestres, bem como instalação de
placas de sinalização, na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra - Jardim Itamaraty.
CÍCERO DE AQUINO
415/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Santa Catarina, entre a Ruas Narciso Migliari
e Gaspar Ricardo.
416/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Floriano Peixoto, entre as Ruas Narciso
Migliari e Gaspar Ricardo.
417/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas Chile e Barão
do Rio Branco.
418/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Narciso Migliari, entre a Rua Barão do Rio
Branco e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
419/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua 13 de Maio, entre as Ruas Narciso Migliari e
Dr. Antônio Prado.
420/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso, entre as Ruas Narciso Migliari
e Duque de Caxias.
421/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua 13 de Maio, entre as Ruas Duque de Caxias
e Narciso Migliari.
FERNANDO ROSINI
422/21 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas Santa
Mônica e Ivo Campiom.
423/21 - Solicita melhorias, tais como: poda de árvores, troca da iluminação pública, reparos
na pista de caminhada, recapeamento asfáltico e implantação de tubulação no Córrego Jacuzinho,
nas Ruas Maria Cavezalli Mella e João Rolli.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
424/21 - Solicita roçada e limpeza em terrenos baldios ao longo das Ruas Moacir Cassiolato
e Henrique Terçariol, haja vista estar em curso uma infestação de cobras corais e escorpiões na
região.
CÍCERO DE AQUINO
425/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda
a extensão da Rua Maria Pires Christoni, na Vila Christoni.
426/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Eduardo Peres, em trecho que compreende
as Ruas Olympio Coelho Tupiná e Maria Pires Christoni.
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427/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda
a extensão da Rua Japão, no Parque Valeriano Marcante.
FERNANDO ROSINI
428/21 - Solicita a implantação de lombadas ou outros tipos de redutores de velocidade em
pontos estratégicos na Rua Machado Florence.
CÍCERO DE AQUINO
429/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda
a extensão da Rua Francisco Crespo - Parque Valeriano Marcante.
430/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda
a extensão da Rua Reinaldo Marcante - Parque Valeriano Marcante.
431/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda
a extensão da Rua Ana Neri - Parque Valeriano Marcante.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
432/21 - Solicita limpeza em área verde da Rua Ivorene Ferreira, em frente ao nº 222, no
Jardim Europa, ao lado da escola CAIC, pois com o acúmulo de entulhos vem surgindo animais
peçonhentos, principalmente escorpiões.
433/21 - Solicita a instalação de lixeiras na Praça Luís Vaz de Camões, no Jardim Europa,
pois os munícipes deixam o lixo sobre o chão por não terem onde descartar.
434/21 - Solicita a implantação de lombofaixa ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua
Machado Florence, defronte ao nº 193 - Vila Boa Esperança.
435/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Atta Haddad - Vila
Musa.
436/21 - Solicita roçada e limpeza em matagal no qual já iniciaram o serviço, porém não
terminaram, deixando pior do que já estava, bem como a limpeza de bueiro que está cheirando
mal, na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino com a Rua Victório Caus Netto, no Jardim Flamboyant.
437/21 - Solicita a retirada de sofá velho na Rua República, em frente à residência de nº 135,
na Vila Odilon, pois o munícipe já fez o pedido para a Prefeitura providenciar o serviço, porém até
o momento não foi atendido.
CÍCERO DE AQUINO
438/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Kólio Teshima,
próximo ao n° 373 - Jardim América.
439/21 - Solicita a instalação de ponto de ônibus intermunicipal, com bancos e cobertura, na
Rua Santos Dumont, no entroncamento com a Rodovia Raposo Tavares.
440/21 - Solicita a instalação de cobertura grande em ponto de ônibus da Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, próximo à Faculdade Estácio de Sá.
441/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua dos Bancários,
defronte ao Supermercado Maitan.
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442/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Pedro Fantinatti,
próximo ao nº 502 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
443/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Antônio Caetano
Chaves, defronte ao nº 70 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
444/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua João Bond, defronte
ao nº 253 - Jardim Eldorado.
445/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Ezequias Nogueira de
Souza, defronte ao nº 372 - Jardim Ouro Fino.
446/21 - Solicita a instalação de cobertura em pontos de ônibus na Rua Manoel Vieira Júnior,
defronte aos nºs 716 e 905 - Jardim Europa.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
447/21 - Solicita a implantação de lombofaixa ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua
Francelina Grossi Archangelo nº 527 - Jardim Eldorado, por se tratar de uma rua com muitas
crianças e os carros não respeitam o limite de velocidade.
CÍCERO DE AQUINO
448/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Neves de Oliveira - Núcleo Habitacional "Asise Chequer Nicolau".
449/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Ivorene Ferreira - Jardim Europa.
450/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Armando Silva, ao
lado da Casa da Engenharia (CREA) - Distrito Industrial I "Dr. Hélio Silva".
451/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Armando Silva,
em frente à Colchões Castor - Distrito Industrial I "Dr. Hélio Silva".
452/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Avenida Arnaldo da Silva Núcleo Habitacional "Asise Chequer Nicolau", nas proximidades do cruzamento com a Rua
Jornalista Heron Domingues.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
453/21 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça
Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
454/21 - Solicita troca da iluminação pública por lâmpadas de LED nas vielas do Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU) e demais bairros da região.
CÍCERO DE AQUINO
455/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", na Rua
Rafael Cassetari, entre as Ruas Ezequias Nogueira de Souza e Clóvis de Araújo Macedo Filho.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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456/21 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador
Adelino Breve com a via pública entre a Rua Alcides Camargo e a Alameda Bráulio Alves de
Moura - Loteamento Angelina Marcante.
457/21 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador
Adelino Breve com a Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia.
CÍCERO DE AQUINO
458/21 - Solicita reparos no asfalto rente ao meio fio e ao bueiro na Rua José Galvão,
próximo ao nº 988, no cruzamento com a Rua Joaquim de Azevedo - Vila Moraes.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
459/21 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Porfírio
Theodoro, próximo ao nº 343, pois está repleta de buracos e o asfalto está deteriorado.
RAQUEL BORGES SPADA
460/21 - Solicita a realização de serviço de patrolamento, com urgência, na Estrada de
Guaraiúva.
461/21 - Solicita pintura de sinalização em lombada da Rua Serafim Signorini, próximo ao nº
149.
462/21 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Maria Pacheco e Chaves, em frente à
EMEF "Prof. Jorge Herkrath".
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
463/21 - Solicita a implantação de lombada ou outro dispositivo redutor de velocidade na
Avenida Miguel Cury, na Nova Ourinhos.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
464/21 - Solicita melhorias na iluminação da Praça José Ferreira de Castro - Vila Kenedy.
465/21 - Solicita melhorias nos bebedouros existentes, bem como instalação de novos
bebedouros, nas cancelas de passagem de nível, por onde passam as ciclovias, para utilização
dos ciclistas e pedestres que ali frequentam.
466/21 - Solicita reparos nas guias, sarjetas e "bocas de lobo" existentes na Rua Machado
Florence nº 303 - Vila Boa Esperança, devido ao perigo em causar acidentes.
CÍCERO DE AQUINO
467/21 - Solicita revitalização das dependências do Velório Municipal de Ourinhos.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
468/21 - Solicita ligação elétrica e instalação de iluminação no poste existente em área verde
da Rua Angelina Victória Pecine Varago - Jardim Cristal, próximo à rotatória de acesso ao AME
"Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues", bem como a revitalização da referida área.
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CÍCERO DE AQUINO
469/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Domingos Ângelo,
defronte ao nº 158 - Jardim Eldorado.
470/21 - Solicita a instalação de iluminação pública na Rua Vicinal Quatro - Vila Soares.
471/21 - Solicita nebulização para combate ao mosquito da dengue nos bairros: Vila
Operária, Jardim São Jorge, Jardim Vale Verde, Parque Minas Gerais, Vila Margarida, Vila
Christoni, Vila Sá, Vila Recreio, Vila Perino, Vila Sândano, Jardim Eldorado, Vila Boa Esperança,
Vila São Luiz, Jardim Guaporé, Jardim das Paineiras, Jardim Brilhante, Jardim Cristal, Jardim
Santa Fé e Jardim Santos Dumont.
472/21 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Pedro Alexandre,
defronte ao nº 1.043 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
473/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Vereador Dr. Michel
Abdo Tanus, próximo ao nº 33 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
474/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Milton de Abreu,
próximo ao nº 21 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
475/21 - Solicita construção de boca de lobo na Rua Fernando Prestes, no contorno que dá
acesso ao local de carga e descarga do Supermercado Amigão.
476/21 - Solicita a construção de rampa de acessibilidade nas travessias da Rua Jerônimo
Althero Filho com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
477/21 - Solicita a implantação de passagem de acessibilidade para cadeirantes no
cruzamento da Rua Narciso Migliari com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
478/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Aristides Lemes
Trindade, defronte ao nº 645 - Jardim Industrial.
479/21 - Solicita a instalação de ponto de ônibus (urbano) com cobertura na Rua Paschoal
Henrique, defronte ao nº 600 - Jardim Santa Fé -, sentido centro, em frente ao IDHAL, devido ao
grande fluxo de funcionários e pacientes, usuários de transporte coletivo naquele local.
480/21 - Solicita a instalação de cobertura e bancos de concreto no ponto de ônibus da Rua
Senador Salgado Filho, defronte ao nº 250.
481/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Hermínia Bonetti
Sândano, defronte ao n° 240.
482/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Luiz Saldanha
Rodrigues, em frente ao nº 2.580.
483/21 - Solicita pintura de sinalização de solo "CUIDADO CRIANÇAS" na Rua Ezequias
Nogueira de Souza, próximo à EMEI "Vinicius de Moraes".
484/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Gastão Vidigal,
em frente ao nº 835.
485/21 - Solicita pintura de sinalização de solo "CUIDADO CRIANÇAS" na Rua Olívio
Minucci, próximo à EMEI "Vinicius de Moraes".
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486/21 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Dr. Antônio Prado, em
frente ao Centro Cultural Tom Jobim.
487/21 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Rubem Ribeiro de Moraes,
defronte ao nº 96.
488/21 - Solicita a implantação de redutores de velocidade na Rua João Matias Graciano João do Fórum, próximo ao nº 117.
489/21 - Solicita a instalação de semáforo no cruzamento das Ruas Cardoso Ribeiro e
Euclides da Cunha, devido ao grande fluxo de veículos no local.
490/21 - Solicita, com urgência, pintura em sinalização de solo "PARE", bem como de faixa
de pedestres, na Rua Domingos Ângelo, nos cruzamentos com as Ruas Francelina Grossi
Archangelo, Vereador Antônio Goes, Adelávio Zimmermann, Dr. Mário Cintra Leite, Adão Queirós,
Alzira Gomes Queirós, Pedro Médici e João Bond.
491/21 - Solicita cascalhamento na estrada situada próxima aos Loteamentos Maria Christoni
e Braz Christoni, que liga as Ruas Vitório Christoni e Eduardo Peres.
492/21 - Solicita reurbanização e revitalização da Praça Heráclito Sândano.
493/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", na Rua
José Dias Negrão, no trecho entre a Avenida Domingos Camerlingo Caló e a Rua Padre Rui
Cândido da Silva.
494/21 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando "PARE" e faixa de pedestre na Rua
Alpino Buratti.
495/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Alpino Buratti, no trecho entre as Ruas
República e Padre Rui Cândido da Silva.
496/21 - Solicita, com urgência, roçada e limpeza na Associação de Moradores de Bairro da
Vila Boa Esperança.
497/21 - Solicita, com urgência, roçada e limpeza em área verde localizada na Rua José
Benedito Frederico, ao lado e aos fundos do n° 1.431.
498/21 - Solicita, com urgência, troca de lâmpada na Rua do Expedicionário nº 1.895,
defronte ao Fórum.
499/21 - Solicita, com urgência, retirada de entulho e galhada no cruzamento entre as Ruas
Henrique Oliva Santade e Antenor Bertanha.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
500/21 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão dos Residenciais Recanto
dos Pássaros I, II e III.
CÍCERO DE AQUINO
501/21 - Solicita rebaixamento de bueiro com instalação de grade para bloqueio de resíduos
na Rua Aracy Jorge Neder, defronte ao nº 123, Residencial Oswaldo Brizola.
FERNANDO ROSINI
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502/21 - Solicita a implantação de redutores de velocidade (lombadas ou lombofaixas) em
pontos estratégicos da Rua Júlio Mori, Jardim Ouro Verde.
503/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Adail Dias dos Reis, pois o
asfalto encontra-se em estado crítico.
CÍCERO DE AQUINO
504/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua
José Vendramini, no trecho entre a Rua Alberto Mori e a Rodovia Raposo Tavares.
505/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Marina Cardana
Campeão, Osvaldo Corrêa, Francisco Jacob Davanso e Antônio Nicomedes Peixe.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
506/21 - Solicita pavimentação asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do
Amaral com a Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”.
CÍCERO DE AQUINO
507/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Dr. Cássio Ciampolini - Vila Nova Christoni.
VALTER DO NASCIMENTO
508/21 - Solicita roçada e limpeza em terreno na Rua José Cerqueira nº 252, no Jardim
Anchieta.
509/21 - Solicita roçada e limpeza no Centro Social Urbano - CSU.
NILCE ARAUJO GARCIA
510/21 - Solicita a realização de um Censo Animal em Ourinhos (Cães, gatos e outros
animais de grande porte), para fins de beneficiá-los com castração, vacinação e acolhimento, caso
necessário.

MOÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
24/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Carlos Madeira.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
25/21 - De congratulações ao Deputado Federal Capitão Augusto, pelos serviços prestados à
população e pela destinação de mais de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) em
recursos para nossa cidade.
CÍCERO DE AQUINO
26/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Juraci da Silva Madeira.
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27/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Alberto Lima.
28/21 - De pesar pelo falecimento do Dr. Roberto Aparecido Figueira.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / LUIZ DONIZETTI BENGOZI
29/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Aparecida Donizete Bugari.
ÉDER JÚLIO MOTA
30/21 - De congratulações ao Dr. Gustavo Jardim Volpe, Diretor de Atenção à Saúde no
Hospital Estadual de Serrana.

PROJETO DE LEI :
RAQUEL BORGES SPADA
6/21 - Institui o movimento “Fevereiro Roxo”, dedicado à campanha de conscientização para
o diagnóstico precoce e tratamento de doenças: Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus.
Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de fevereiro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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