4ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 01 DE MARÇO 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 4ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 01 de março 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. 278, 280, 285 e 289/2021,
remanescentes da 3ª 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 Nº 5/2021, do VEREADOR ÉDER
JÚLIO MOTA: Declara de utilidade pública a Escola da Bola Classe R.

3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 24 de fevereiro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 4ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
296/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir praça no Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi.
CÍCERO DE AQUINO
297/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se executar abertura de via pública
interligando as Ruas Pedro Padovan e José de Bastiani - "Expedicionário", realizando
pavimentação asfáltica, com galerias de águas pluviais, guias, rede de esgoto e água potável,
dando continuidade na Rua Maria Cavezalli Mella.
298/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se executar abertura de via pública
interligando as Ruas Pedro Padovan e Ribeirão do Sul, realizando pavimentação asfáltica, com
galerias de águas pluviais, guias, rede de esgoto e água potável, dando continuidade na Rua
Maria Cavezalli Mella.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
299/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se incluir os coveiros entre os grupos
prioritários da vacinação contra o COVID-19.
CÍCERO DE AQUINO
300/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.607/2017, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpada de LED na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos
Skatistas).
301/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento 45 graus
no entorno da Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
302/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no
canteiro central da Avenida Miguel Cury, ao lado da ciclovia.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
303/21 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos n°s 1.247 e 3.709/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar redutor de velocidade na Avenida Miguel Cury Nova Ourinhos.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
304/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar telas de proteção em todas
as quadras poliesportivas das escolas do Município.
305/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça José Ferreira de
Castro - Vila Kennedy, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada,
bancos de concreto, dentre outros.
CÍCERO DE AQUINO
306/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento 45 graus
na Avenida Miguel Cury, entre os nºs 801 e 835.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
307/21 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, sobre o
cronograma de construção de poços artesianos e reservatórios de água no Município.
308/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta no NEI
"Mário de Andrade", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
309/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta no NEI
"Maria Braz", no Jardim Guaporé.
310/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se implantar horta comunitária no
Jardim Colúmbia.
311/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar academia da saúde na
Área de Lazer 308 - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
312/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se reivindicar junto aos órgãos
competentes a inclusão dos portadores de deficiência intelectual e todos os profissionais que
trabalham na APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos, no
cronograma de vacinação contra a Covid-19.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
313/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se interditar as duas faixas de direção
da Avenida Domingos Camerlingo Caló durante a realização da feira livre aos dias de domingo.
314/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar ponto de energia elétrica
para uso dos feirantes que realizam a feira livre, na Avenida Domingos Camerlingo Caló, aos dias
de domingo.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
315/21 - Requer estudo de impacto orçamentário, dentro da legalidade, visando criar um
possível benefício de progressão salarial aos servidores efetivos da SAE, após a pandemia.
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316/21 - Requer informações sobre quais ações protetivas o Município adotará em relação
aos professores e profissionais ligados à educação, tendo em vista o início do ano letivo e se há
algum calendário específico, no qual estão inclusos esses profissionais quanto à lista de
vacinação contra o Covid-19.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
317/21 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos para construção de uma
creche no Parque Minas Gerais.
FERNANDO ROSINI
318/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar a modalidade esportiva
Ginástica Artística em Ourinhos e se possível utilizar o Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá como local dessa atividade, pela sua amplitude e por existir vários bairros populosos em sua
volta, tendo uma demanda muito grande de crianças.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
319/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar melhorias nos bebedouros
existentes, bem como instalação de novos, nas cancelas de passagem de nível, por onde passam
as ciclovias, para utilização dos ciclistas e pedestres que ali frequentam.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
320/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o programa REFIS na SAE Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, a exemplo do já adotado pela Prefeitura.
321/21 - Requer informações sobre o valor do aluguel pago pelo gradil (grade), os quais se
encontram em diversas praças e no "Calçadão" da cidade.
CÍCERO DE AQUINO
322/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se reativar a horta no CRAS I "Rute
Misato", em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, para efetuar o
plantio de hortaliças.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
323/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar academia da saúde no
pátio da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta", localizada no Jardim São Jorge.
ROBERTA STOPA
324/21 - Requer informações sobre os Conselhos Municipais de Direito.
325/21 - Requer informações sobre a política municipal de assistência social.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
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326/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir pacientes com câncer na lista
prioritária da vacinação contra o Covid-19, tendo em vista que os mesmos fazem parte do grupo
de risco.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
327/21 - Encaminha minuta de Projeto de Lei que cria a progressão funcional por via
acadêmica para servidores municipais do quadro efetivo e dá outras providências.
328/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se alterar o Art. 108 caput e o § 2º da
Lei Complementar n° 474/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos).
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
329/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer kit de alimentação
suplementar a todos os alunos da rede municipal de ensino.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
330/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre a possibilidade de se desenvolver projeto
paisagístico municipal, em parceria com outras secretarias, com o objetivo de se revitalizar e
embelezar as áreas verdes e as praças públicas no Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
331/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
em toda a extensão do Jardim das Paineiras.
332/21 - Requer informações sobre a possibilidade de urgentes providências quanto aos
alagamentos ocorridos em dias de chuva na Rua Masaichi Nishiyama, no Conjunto Residencial
Cezira Sândano Migliari.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
333/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Pedro Padovan.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
334/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Área Verde
Benedito Galvão - Nova Ourinhos -, com a instalação de jogos de mesa e bancos de concreto.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
335/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um circuito de atletismo no
terreno localizado aos fundos da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron", entre a Rua Benedito
Fermiano Filho e a Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt.
336/21 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, sobre a
possibilidade de se realizar coleta de lixo, uma vez por semana, no Conjunto de Chácaras Salto do
Turvo.
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RAQUEL BORGES SPADA / VALTER DO NASCIMENTO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
337/21 - Requer informações sobre a possibilidade de toda gestante do município de
Ourinhos, a partir do 8º mês de gestação, ter o acompanhamento do pré-natal na Casa Rosa
"Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
338/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada ao
redor do terreno situado entre a Rua Benedito Fermiano Filho e a Avenida Servidor Alício de
Souza Bitencourt, aos fundos da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / CARLOS ALBERTO
COSTA PRADO / RAQUEL BORGES SPADA
339/21 - Requer informações sobre a previsão para o pagamento do bônus por mérito aos
servidores lotados e em exercício nas escolas ou órgãos/unidades administrativas da Secretaria
Municipal de Educação e quais os servidores serão beneficiados.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
340/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água
potável refrigerada em todos os núcleos das escolinhas de futebol.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI / VALTER DO NASCIMENTO
341/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Deputado Estadual Ricardo Madalena,
intervir para a liberação de recursos (Emendas), para a execução de obras de infraestrutura no
prolongamento da Rua Padre Rui Cândido da Silva, na Vila Odilon.
VALTER DO NASCIMENTO / LUIZ DONIZETTI BENGOZI
342/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Deputado Estadual Ricardo Madalena,
intervir para a liberação de recursos (Emendas), visando à execução de obras de infraestrutura na
Estrada Municipal Fausto Natal de Camargo.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI / VALTER DO NASCIMENTO
343/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Deputado Estadual Ricardo Madalena,
intervir para a liberação de recursos (Emendas), visando à execução de obras de iluminação em
todo trecho da Rodovia Mello Peixoto.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
344/21 - 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.
345/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um profissional
farmacêutico em cada unidade de saúde do Município.
Pag. 5

346/21 - Requer informações a respeito das ações de combate à Doença de Chagas, na área
rural do nosso Município.
347/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar uma campanha contra
queimadas no Município, buscando conscientizar a população sobre todos os malefícios causados
ao meio ambiente, à saúde e à segurança pública.
348/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar uma Biblioteca Digital
com acervos de livros, artigos e fontes de pesquisa em ambiente virtual acessível à população.
349/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar hortas comunitárias nas
regiões mais carentes do Município.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
350/21 - Requer informações sobre o horário de chegada dos médicos nos postos de saúde,
bem como a cópia digital do comprovante de contrato, na qual contém a declaração do profissional
de não haver conflito de horários, tendo em vista as reclamações de atraso.
351/21 - Requer a prorrogação do prazo para pedido de isenção, redução dos valores
cobrados, prorrogação do vencimento dos impostos municipais e o não-protesto daqueles que não
conseguirem pagar, por conta da pandemia do COVID-19.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
352/21 - Requer seja colocado à disposição desta Casa de Leis, o Processo nº 1.655/2019 de
Dispensa de Licitação nº 28/2019, para verificação "in loco" deste vereador ou de quem for o
interesse.
353/21 - Requer esclarecimentos com relação ao valor do Fundo de Compensação Ambiental
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, referente aos anos de 2017 à 2020, bem
como relação dos equipamentos adquiridos no período e, se tais já foram patrimoniados, se digne
apresentar a relação dos bens com a respectiva numeração, informando, ainda, qual o critério
adotado para a compensação do Fundo.
FERNANDO ROSINI
354/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, com a realização de roçada total, limpeza,
reperfilamento asfáltico e trocas de lâmpadas queimadas.
355/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura do Residencial Ville de France.
356/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura do Jardim Ideal.
357/21 - Requer informações sobre o critério utilizado para escolha dos projetos, empresas e
os membros da comissão responsável pela Lei Aldir Blanc.
CÍCERO DE AQUINO
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358/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em
toda extensão da Rua Hermínia Crivellari Ferrari, Jardim Guaporé, ratificando a Indicação n°
1.887/2017.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
511/21 - Solicita continuidade do recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Maria
Cavezalli Mella, contemplando o trecho entre as Ruas São Pedro do Turvo e Ribeirão do Sul.
512/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes ao longo de toda a extensão da
Avenida Feodor Gurtovenco.
513/21 - Solicita instalação de bancos de concreto na área externa da UBS "Enfermeiro Célio
Massoni".
514/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em toda
a extensão da Rua Maria Cavezalli Mella.
515/21 - Solicita limpeza no Córrego Jacuzinho, situado entre as Ruas Maria Cavezalli Mella
e João Rolli.
516/21 - Solicita revitalização dos bancos existentes às margens da pista de caminhada
situada entre as Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella.
517/21 - Solicita substituição da iluminação pública existente por lâmpadas LED em toda a
extensão das Ruas João Rolli, Salto Grande e Maria Cavezalli Mella.
518/21 - Solicita instalação de lixeiras ao longo das Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella.
NILCE ARAUJO GARCIA
519/21 - Solicita que seja acrescentado ao Projeto de Educação Ambiental palestras sobre o
bem-estar animal.
520/21 - Solicita implantação de lombada na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte à
rotatória de acesso à entrada principal do Parque Olavo Ferreira de Sá.
CÍCERO DE AQUINO
521/21 - Solicita, com urgência, troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua
João Maria Camargo.
522/21 - Solicita roçada e limpeza no Córrego da Furninha.
523/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos”, em toda
a extensão da Rua Ribeirão do Sul - Jardim Matilde.
524/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos”, em
todas as ruas do Jardim Matilde.
525/21 - Solicita troca de lâmpadas na Rua José Siqueira, defronte do nº 252 - Jardim
Anchieta.
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GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
526/21 - Solicita instalação de iluminação nos postes da Rua Isabel Alves Veloso, em frente
aos nºs 433 e 473, no Residencial Recanto dos Pássaros III, tendo como ponto de referência o
Mercado Lopes.
527/21 - Solicita instalação de iluminação no poste do trevo de acesso ao Jardim Itamaraty,
defronte à Rodovia Mello Peixoto.
CÍCERO DE AQUINO
528/21 - Solicita instalação de semáforo no cruzamento das Ruas Profa. Josefa Cubas da
Silva e João Alexandre - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
529/21 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Floriano Peixoto.
530/21 - Solicita implantação de redutores de velocidade, bem como placas sinalizando o
limite de velocidade permitida, na Rua Floriano Peixoto, nos trechos entre a Rua Don José Marello
com as Ruas Prefeito Eduardo Salgueiro e Profa. Nilse de Freitas.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
531/21 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de
limite de velocidade máxima permitida em todas as ruas do Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant.
532/21 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de
limite de velocidade máxima permitida em todas as ruas do Jardim Josefina.
CÍCERO DE AQUINO
533/21 - Solicita, com urgência, roçada e poda de todas as árvores ao longo da Rua Maria
Cavezalli Mella, sobretudo nos arredores da UBS "Enfermeiro Célio Massoni".
534/21 - Solicita instalação de postes de iluminação pública na pista de caminhada situada
entre as Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella.
535/21 - Solicita substituição da iluminação pública existente por lâmpadas LED ao longo de
toda a extensão da pista de caminhada situada entre as Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
536/21 - Solicita a recuperação e pintura de redutor de velocidade (quebra-molas) da Avenida
Arnaldo da Silva, defronte à EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron" - Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau.
537/21 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de
limite de velocidade máxima permitida em todas as ruas do Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU).
538/21 - Solicita reparos e melhorias na calçada da EMEI "Abelardo Pinto" - Vila Brasil.
RAQUEL BORGES SPADA
539/21 - Solicita operação "tapa-buracos", como ação emergencial, na Rua Cláudio Luís dos
Santos - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
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540/21 - Solicita operação "tapa-buracos", como ação emergencial, na Rua Vereador Dr.
Michel Abdo Tanus - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
541/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão das ruas do Jardim Estoril.
CÍCERO DE AQUINO
542/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em toda
a extensão das ruas da Vila Odilon e da Vila Santa Maria.
RAQUEL BORGES SPADA
543/21 - Solicita operação "tapa-buracos", como ação emergencial, na Rua Roberto Landell
de Moura - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
544/21 - Solicita operação "tapa-buracos", como ação emergencial, na Rua Pedro Fernandes
Sândano - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
545/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua Ulysses Guimarães e da Avenida Arnaldo da Silva, ratificando a Indicação nº 183/2020.
546/21 - Solicita revitalização da rotatória, pintura da sinalização de solo e instalação de
placas de trânsito, na interseção da Rua Henrique Pontara com a Rua Profa. Maria José Ferreira Jardim Santa Fé.
547/21 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as vagas de estacionamento para
deficientes em nosso Município.
548/21 - Solicita construção de galerias de águas pluviais em todas as ruas do Jardim
Colúmbia.
549/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Celestino Lopes
Bahia, defronte ao CRAS I "Rute Misato".
550/21 - Solicita instalação de lixeira defronte ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
551/21 - Solicita reparos e melhorias na calçada da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes"
(CAIC).
552/21 - Solicita pintura de faixa de pedestres e instalação de placas indicativas de limite de
velocidade em toda a extensão dos bairros: Residencial Recanto dos Pássaros, Residencial
Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros III e Residencial Oswaldo Brizola.
553/21 - Solicita recuperação de balanção de concreto existente no cruzamento da Rua
Francisco Sales Eulálio com a Rua Chile, na Vila Recreio.
554/21 - Solicita instalação de semáforo no cruzamento entre as Ruas Dr. Antônio Prado e
Barão do Rio Branco.
555/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Argemiro Batista das Neves, defronte ao n° 333, no Jardim Anchieta.
Pag. 9

556/21 - Solicita roçada, limpeza e calçamento na viela da Alameda Thomaz Chine - Jardim
Santa Fé.
557/21 - Solicita melhorias na iluminação pública das Ruas Don José Marello, Monteiro
Lobato, Pará, Amazonas e Brasil, no entorno da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - Vila
Perino.
RAQUEL BORGES SPADA
558/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Antônio Francisco Saladini,
travessa com a Rua Valdir Pires
559/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Antônio Francisco Saladini,
travessa com a Rua Radialista Paulo Rufino dos Santos.
560/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Antônio Francisco Saladini,
travessa com a Rua Joaquim Lopes.
CÍCERO DE AQUINO
561/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Geraldo Alves Machado - Residencial Recanto dos Pássaros III.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
562/21 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como instalação de placas de
sinalização, na confluência das Ruas José Pedroso e Orlando Azevedo, situada no acesso à
Rodovia Raposo Tavares.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
563/21 - Solicita instalação de ponto de ônibus na Rua Geraldo Alves Machado - Residencial
Recanto dos Pássaros III.
RAQUEL BORGES SPADA
564/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade, lombada ou lombofaixa, em frente à
Praça do Idoso, na Rua Júlio Mori.
565/21 - Solicita implantação de playground na Praça Bertulino Custódio, na Rua Antônio
Soares da Silva - Vila Boa Esperança.
CÍCERO DE AQUINO
566/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade "quebra-molas" na Rua Gaspar
Ricardo, defronte ao n° 810.
567/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda
a extensão da Rua Jamil Chequer.
568/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua Jamil Chequer.
569/21 - Solicita instalação de poste de iluminação pública na rotatória da Rua Jamil
Chequer.
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570/21 - Solicita retirada de galhadas e roçada em toda a extensão da Rua Prof. Cândido
Barbosa Filho, Parque Minas Gerais.
RAQUEL BORGES SPADA
571/21 - Solicita pintura da EMEF "Prof. Jorge Herkrath".
572/21 - Solicita roçada no campo de futebol do Jardim Guaporé.
573/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Francisco Menezes, na
travessa com a Rua Joaquim Lopes, no Parque Pacheco Chaves.
574/21 - Solicita implantação de playground na área verde da Praça Henrique Tocalino, em
frente ao "Lanchódromo".
575/21 - Solicita reforma em prédio da Associação de Moradores de Bairros do Jardim
Itamaraty.
VALTER DO NASCIMENTO
576/21 - Solicita limpeza em bueiro na Rua Pedro de Toledo, 439 - Vila Nova Christoni “Barra
Funda”.
577/21 - Solicita limpeza em bueiro na Rua Antônio José de Souza, 375 - Vila Nova Christoni
“Barra Funda”.
578/21 - Solicita poda de árvore na Rua Lázaro Lima, em frente ao nº 38 - Vila Brasil (CDHU).
579/21 - Solicita troca de lâmpada em poste da Rua Almirante Barroso, defronte ao nº 06 Vila Margarida.
580/21 - Solicita troca de várias lâmpadas em toda a extensão da Avenida Comendador José
Zillo.
CÍCERO DE AQUINO
581/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos”, em toda
a extensão da Travessa Tiradentes - Vila Christoni.
VALTER DO NASCIMENTO
582/21 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Dr. José Ermírio de
Moraes e Manoel Joaquim Benatto - Jardim Primavera.
RAQUEL BORGES SPADA
583/21 - Solicita implantação de um "Cachorródromo" na Praça Luís Vaz de Camões, entre
as Ruas Olívio Minucci e Sebastião Miranda, próximo ao Supermercado Bom Preço.
584/21 - Solicita construção de praça em área verde situada defronte à Rua Leonel da Silva,
paralela à Rua Santa Mônica, no Jardim Oriental.
585/21 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus situado na Rua São Pedro do
Turvo, no Jardim Matilde.
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586/21 - Solicita instalação de pontos de ônibus, com cobertura, na Rua Hermínio Joaquim
dos Remédios, defronte aos nºs 51 e 340, no Jardim Anchieta.
587/21 - Solicita melhorias e coberturas em todos os pontos de ônibus (circular) existentes no
Parque Minas Gerais, atendendo a pedidos de moradores.
588/21 - Solicita implantação de rampa de acessibilidade na Avenida Conselheiro Rodrigues
Alves n° 121, defronte Colégio Jean Piaget COC.
CÍCERO DE AQUINO
589/21 - Solicita revitalização do Córrego do Jacuzinho, localizado ao lado da Rua Fiori
Giglioti - Residencial Parque das Flores.
590/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Residencial Parque
Gabriela.
591/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Francisco de Almeida Lopes, no
Jardim Santos Dumont.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
592/21 - Solicita reforma da quadra existente na Rua Maria de Lourdes Correia, no Jardim
São Carlos.
593/21 - Solicita limpeza e melhorias na viela existente na Alameda Cirillo Francisco Leite, ao
lado do nº 30, no Jardim das Paineiras.
594/21 - Solicita limpeza e melhorias na viela existente na Rua Manoel de Oliveira, ao lado do
nº 85, no Jardim São Judas Tadeu.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
595/21 - Solicita limpeza em área interna da UBS "Rosa Rodrigues Vidor" - Vila Odilon.
596/21 - Solicita limpeza em boca de lobo localizada na Rua Paraná, defronte ao nº 987.
597/21 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Pedro Padovan, no Jardim
Imperial.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
598/21 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Hermínia Crivellari
Ferrari - Jardim Guaporé.

MOÇÕES:
ÉDER JÚLIO MOTA
31/21 - De congratulações e aplausos à Nayara Pires Pedrotti, pelo lançamento do livro
"Flexibilidade: Arquitetura em Movimento".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
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32/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Nelson Minucci, do Site "Repórter na Rua", ocorrido
em 17 de fevereiro de 2021.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
33/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Oraide Gomes de Lara.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
34/21 - De congratulações ao Studio Four Fitness, pelos relevantes serviços prestados à
população desde outubro de 2016.

PROJETO DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
7/21 - Denominar Travessa "ANTONIO PEREIRA LEITE" a atual Travessa 06 (Seis) da Vila
Soares em toda sua extensão.

VETO:
PREFEITO MUNICIPAL
1/21 - Veto Total ao Projeto de Lei nº 01/2021, de autoria do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho, que reconhece como essenciais para a população de Ourinhos as atividades na forma
que especifica.
Secretaria da Câmara Municipal, em 24 de fevereiro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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