6ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 15 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 6ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 15 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. 360 a 399/2021 e das Moções nºs
37, 39 e 40/2021, remanescentes da 5ª 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 6/2021, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Institui o movimento “Fevereiro Roxo”, dedicado à
campanha de conscientização para o diagnóstico precoce e tratamento de doenças:
Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 7/2021, do PREFEITO
MUNICIPAL: Denominar Travessa "ANTONIO PEREIRA LEITE" a atual Travessa 06
(Seis) da Vila Soares em toda sua extensão.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2/2021, da MESA
DIRETORA: Cria a Comissão Temporária de Revisão e Atualização da Lei Orgânica
do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 10 de março de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 6ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
400/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir rotatória na confluência da
Avenida Henrique Migliari com as Ruas Moacir Cassiolato e José do Patrocínio.
401/21 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens, sobre
a possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no trevo de acesso
à Vila São Luiz.
402/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar programa de prevenção e
conscientização do vírus HIV na terceira idade.
403/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada ao
redor da área de lazer da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé.
404/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar hidrômetro em prédios
públicos, para verificar a quantidade de uso, orientar para economias e até mesmo verificar se há
vazamentos.
405/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura, bem como
realizar melhorias e pintura, na quadra poliesportiva da Praça Prof. Mário Cesar de Oliveira, no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
406/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar grade de proteção em
ponte situada na Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
407/21 - Requer informações visando esclarecer se os salários e abonos dos professores
municipais estão sendo pagos corretamente, bem como se lhes foram asseguradas condições
dignas de trabalho em regime de home office (equipamentos de informática, conexão adequada à
internet, etc.).
CÍCERO DE AQUINO
408/21 - Requer informações sobre o cronograma de execução do programa "Ourinhos Sem
Enchente".
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
409/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Marginal - Residencial Parque das Flores.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
410/21 - Requer informações sobre a CIP - Contribuição de Iluminação Pública -, informando
o montante arrecadado nos anos de 2020 e 2021, e especificando a destinação desses recursos.
CÍCERO DE AQUINO
411/21 - Requer informações a respeito da aplicação da Lei Complementar nº 1.082/2020,
que dispõe sobre os serviços prestados pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos SAE e dá outras providências, assim como quanto a legislações correlatas pretéritas.
412/21 - Requer informações da Administração Pública Municipal e da Secretaria Municipal
de Educação, através de cópias, sobre o plano desenvolvido para que os professores
concursados e adjuntos desenvolvam o trabalho pedagógico em home office nos anos de 2020 e
2021.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
413/21 - Requer informações sobre a possibilidade do setor competente criar um aplicativo,
no qual informe semanalmente através de envio de mensagem ao usuário cadastrado, quais
medicamentos, principalmente de alto custo, estão disponíveis para retirada e quais estão em
falta, evitando que os munícipes gastem seus recursos no deslocamento para retirada do
medicamento que não estará disponível no momento.
414/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar os veículos oficiais do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO,
Superintendência de Água e Esgoto - SAE e da Prefeitura Municipal, para transportar os idosos
sem condições aos locais de vacinação contra a Covid-19.
VALTER DO NASCIMENTO
415/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se abrir rua, atrás do Ourinhos Plaza
Shopping, interligando a Rua Fernando Prestes e a Alameda Djames Wilham Afonso.
RAQUEL BORGES SPADA
416/21 - Requer informações sobre a possibilidade de ser realizada visita técnica do
Engenheiro da Prefeitura Municipal, com vistas à realização de obra de adaptação na estrutura do
prédio da Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", para promover mais
acessibilidade e inclusão das mulheres com necessidades especiais.
ROBERTA STOPA
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417/21 - Requer informações sobre o cumprimento do Termo de Compromisso de
Recuperação Ambiental (TCRA) nº 103.210/2019, no qual se firmou o compromisso de plantio de
913 mudas de espécies arbóreas nativas na Área de Proteção Permanente (APP) do Córrego da
Chumbeadinha, bem como informações a respeito de uma solução para a manutenção das águas
pluviais, tanto no lago como no córrego.
RAQUEL BORGES SPADA
418/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir academia da saúde ao ar
livre na área verde da Rua Dr. Caio Mizubuti, 976 - Vila Soares.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
419/21 - Requer informações sobre os valores recebidos pelo município de Ourinhos para o
combate à COVID-19 e onde foram empregados esses recursos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
420/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar o alambrado da EMEF
"Pedagogo Paulo Freire".
421/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar a altura do muro e
instalar cerca elétrica no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
422/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir local coberto e fechado na
praça do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves,
para os munícipes da terceira idade que se reúnem diariamente, para a prática de jogos, servindoos como terapia.
423/21 - Requer informações, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER, sobre a
possibilidade de se construir ciclovia nos canteiros da Rodovia Raposo Tavares, no Município.
424/21 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens, sobre
a possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no trevo de acesso
à Vila Brasil.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
425/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar campanha de
conscientização ambiental aos munícipes, referentes à reciclagem, resíduos sólidos e plantio de
mudas.
426/21 - Requer informações sobre treinamentos de prevenção a acidentes de trabalho aos
funcionários públicos municipais.
427/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa destinado
exclusivamente à saúde dos servidores públicos e seus familiares.
428/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar programa voltado ao
funcionalismo público, visando capacitar servidores e elevar a quantidade de serviços prestados à
população, com ênfase na modernização, digitalização e inovação da gestão pública.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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429/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se adotar providências, com urgência,
para realizar melhorias na captação das águas torrenciais oriundas da Rodovia Raposo Tavares,
que vêm inundando as residências da Vila Brasil, Jardim Josefina e bairros adjacentes.
430/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
431/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar vagas para
estacionamento em 45 graus na Rua Henrique Pontara.
432/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mão dupla de direção na
Rua 13 de Maio, no trecho compreendido entre as Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio Prado.
433/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça localizada na
área verde situada entre a Avenida José Marques de Souza e as Ruas José Neves de Oliveira,
Jornalista Heron Domingues e Carlos Zanuto.
434/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária no
Jardim Anchieta.
435/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a implantação
de guard-rail (mureta de proteção) na Rua Moacir Cassiolato, no trecho paralelo ao Córrego Águas
das Furnas.
436/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se revitalizar a Praça José Cardinali
Mader, com instalações de playground, academia de saúde, bancos, etc.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
437/21 - Requer informações, junto ao Chefe do Executivo, SAE e IPMO, quanto à
possibilidade de se alterar a estrutura administrativa para garantir que pelo menos 2% dos cargos
em comissão e funções de confiança sejam ocupados por pessoas com deficiência, observando a
qualificação exigida pelas normas em vigor.
NILCE ARAUJO GARCIA
438/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 257/2021, que solicita implantação de
redutores de velocidade (lombadas) na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, em ambos os sentidos,
próximo ao Hotel Ibis e outra, também em ambos os sentidos, próximo à Rotatória Silvestre
Palermo, a fim de evitar atropelamentos dos patos do lago, pois são atração do local para a
população.
439/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 258/2021, que solicita a instalação de
câmeras de videomonitoramento e limpeza periódica do Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes,
pois está todo poluído com garrafas e lixo.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
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646/21 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Amador
Bueno - Jardim dos Bandeirantes.
647/21 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Praça Benedito
Galvão - Nova Ourinhos.
648/21 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Fernando
Prestes e Vereador Geraldo Bernardini - Vila Boa Esperança.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
649/21 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Paulo
Amaral Santos e Domingos Bellei - Jardim Nossa Senhora de Fátima.
650/21 - Solicita instalação de balanção de concreto no cruzamento da Rua Argemiro Batista
das Neves com a Rua Miguel Durante Sobrinho, no Jardim Anchieta.
651/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade "quebra-molas" na Rua Serafim
Signorini, n° 199 - Nova Ourinhos.
652/21 - Solicita reparos e pintura na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
CÍCERO DE AQUINO
653/21 - Solicita instalação de lixeiras nos arredores do Hospital Unimed.
654/21 - Solicita substituição da iluminação pública existente por lâmpadas LED no entorno
do NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico".
655/21 - Solicita instalação de bancos e iluminação pública ao longo das margens do Córrego
Monjolinho, na extensão dos bairros: Jardim dos Bandeirantes e Jardim Santa Felicidade.
656/21 - Solicita melhorias na sinalização de trânsito na Avenida Presidente Goulart,
principalmente na passagem de nível e nos cruzamentos com a Avenida Santino Brianezi e a
Avenida Sidney Marcondi.
657/21 - Solicita, com urgência, roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Mário Antônio
Baccili, principalmente nas áreas verdes às margens do Córrego Água das Furnas.
658/21 - Solicita patrolamento e colocação de cascalho na Rua Manoel da Borba Gato.
659/21 - Solicita instalação de iluminação pública nas vielas paralelas às Ruas Orlando
Tolotto e Zaia Merege Farah.
660/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida
Aureliano Antônio Gonçalves.
661/21 - Solicita limpeza geral em toda a extensão do Jardim Guaporé.
662/21 - Solicita a troca de toda iluminação por lâmpadas de LED em todas as ruas do
Jardim dos Bandeirantes, Jardim Santa Felicidade II, Jardim Quebec, Vila Soares, Vila Christoni,
Jardim das Paineiras, Jardim Cristal e Vila São Luiz.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
663/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e implantação de lombada na Rua Emílio Roli,
próximo ao nº 781 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
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RAQUEL BORGES SPADA
664/21 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Aparecida Madeira Santos, em frente ao nº
62 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
665/21 - Solicita limpeza em boca de lobo situada na Rua Adail Faria da Cunha - Jardim
Josefina.
RAQUEL BORGES SPADA
666/21 - Solicita roçada na Praça Israel Rodrigues - Jardim Ouro Verde.
CÍCERO DE AQUINO
667/21 - Solicita limpeza em todos os bueiros da Rua Benedito Perino - Jardim São
Domingos.
VALTER DO NASCIMENTO
668/21 - Solicita limpeza em bueiro no cruzamento das Ruas Olympio Coelho Tupiná e Barão
do Rio Branco.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
669/21 - Solicita a construção de boca de lobo no final da rampa de acesso de pedestre à
Rodovia Raposo Tavares, localizada na Praça das Bandeiras - Vila Brasil -, pois, em dias
chuvosos, não há como escoar a água que desce pela Rua Duque de Caxias e pela Rodovia.
ROBERTA STOPA
670/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Manoel da Borba Gato, entre a
escolinha de futebol Nova Geração e o nº 21.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
671/21 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento da Avenida Arnaldo da Silva
com a Rua José Neves de Oliveira, no CDHU.
RAQUEL BORGES SPADA
672/21 - Solicita limpeza em bocas de lobo da Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito".
CÍCERO DE AQUINO
673/21 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando "CARGA E DESCARGA", bem
como instalação de placas aéreas na Rua José Felipe do Amaral, defronte aos nºs 50 e 50-1.
674/21 - Solicita plantio de árvores em toda a extensão da Rua Wolnei Fragão Silva, atual rua
projetada ao longo da ferrovia, que liga as Ruas Cardoso Ribeiro e Fernando Prestes.
675/21 - Solicita que seja dado continuidade no asfalto que fora recortado para receber
melhorias, defronte ao depósito do Ourinhos Plaza Shopping.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
676/21 - Solicita urgente limpeza em bueiro da Rua Benedito Perino, defronte ao nº 603 Jardim Ouro Fino.
677/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste nº 826.787 localizado na Rua
Marginal, defronte ao nº 1.737 - Residencial Parque das Flores.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
678/21 - Solicita implantação de lombada e pintura de sinalização de solo na Rua Domingos
Ângelo, próximo à igreja.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
679/21 - Solicita balanção de concreto na Rua Moacir Cassiolato, defronte ao comércio de nº
198 - Parque Minas Gerais.
CÍCERO DE AQUINO
680/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua João Rafael Bardi (Faé) - Jardim São Carlos.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
681/21 - Solicita poda de árvores na Rua Orlando Azevedo, em frente ao nº 594.
682/21 - Solicita poda de árvores na Avenida Henrique Migliari, defronte ao nº 575.
683/21 - Solicita balanção de concreto na Rua Ayrton Senna da Silva, defronte ao nº 512 CDHU.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
684/21 - Solicita a reforma do alambrado da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil, que
foi danificado por queda de árvore.
685/21 - Solicita instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
686/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Prof.
Jorge Herkrath, defronte aos nºs 266 e 267.
687/21 - Solicita a recuperação ou reforma de todos os redutores de velocidade da Rua
Eduardo Peres.
688/21 - Solicita limpeza geral e varrição periódica nas guias, sarjetas e calçadas, ao menos
uma vez por semana, nas Ruas Pará, Amazonas, Monteiro Lobato e Don José Marello, no entorno
do Seminário Josefino Nossa Senhora de Guadalupe - Vila Perino.
689/21 - Solicita urbanização e paisagismo nas vielas do Jardim das Paineiras.
690/21 - Solicita troca de lâmpadas nas vielas do Jardim das Paineiras.
691/21 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos de vias públicas no
Jardim Santos Dumont, ratificando a Indicação nº 243/2020.
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692/21 - Solicita a construção de calçadas no entorno da área de lazer localizada entre as
Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Romano Bordinhon e Professor Ivo Gilberti - Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant.
693/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Celestino Lopes Bahia,
defronte ao nº 1.010.
694/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Irineu Pereira da Silva,
defronte ao nº 371 - Jardim das Paineiras.
695/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em todas as
ruas do Jardim São Silvestre.
696/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito no
cruzamento entre as Ruas Antônio Alexandre Consoni Viganó e Eduardo Peres, no Jardim
Manhatan.
697/21 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Joaquim
Floriano da Silva e João Ferreira.
698/21 - Solicita limpeza de bocas de lobo, guias e sarjetas, bem como poda de árvores, na
Rua Marcelo Caldara.
FERNANDO ROSINI
699/21 - Solicita implantação de lombada ou algum outro tipo de redutor de velocidade na
Rua Moacir Cassiolato, no Parque Minas Gerais.
CÍCERO DE AQUINO
700/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa), bem como
placas aéreas indicando limite de velocidade, na Rua Onofre Alves Moreira, próximo ao nº 668.
701/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", na Rua
Brasil, entre os trechos da Rua Dr. Antônio Prado com as Ruas Pedro de Toledo e Olympio
Coelho Tupiná.
702/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em locais abertos pela SAE, no cruzamento entre
as Ruas Fernando Sanches e Maria do Carmo Ferreira Matozinho.
VALTER DO NASCIMENTO
703/21 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da linha férrea entre as Ruas José
Bonifácio e Vitório Christoni, visto que os moradores pedem urgência.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
704/21 - Solicita manutenção em redutor de velocidade situado na Rua Moacir Cassiolato,
defronte ao nº 538 - Parque Minas Gerais.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
705/21 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Adolpho Campeão - Vicentino,
no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
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MOÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / CÍCERO DE AQUINO
41/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Natalino Alves de Lara.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
42/21 - De pesar pelo falecimento de Lucinéia da Silva Araújo "Tia Néia".
CÍCERO DE AQUINO
43/21 - De pesar pelo falecimento de Victor Alexandre.
RAQUEL BORGES SPADA
44/21 - De congratulações à Suéllen Rosim (prefeita de Bauru) por ser uma mulher de
destaque pela sua coragem, com ações voltadas para políticas públicas para mulheres.
CÍCERO DE AQUINO
45/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Jerônino Rodrigues.
RAQUEL BORGES SPADA
46/21 - De congratulações à Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", em
nome da Secretária Municipal de Saúde Cássia Palhas, pela contratação de um mastologista.
ÉDER JÚLIO MOTA
47/21 - De congratulações e aplausos ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, pelos
seus 141 anos de existência, servindo ao povo paulista desde o ano de 1880, homenageando
àqueles que lutam, diuturnamente, contra o sinistro em defesa da vida, do patrimônio e do meio
ambiente.

PROJETO DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
10/21 - Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a
finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e
equipamentos na área da saúde e dá outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / CÍCERO DE AQUINO
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4/21 - Acrescenta o § 5º. ao Artigo 65 da Lei Complementar nº 1.082, de 23 de dezembro de
2020, concedendo prazo para instalação de caixa d’água domiciliar.
Secretaria da Câmara Municipal, em 10 de março de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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