11ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 22 DE ABRIL 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 11ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 22 de abril 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 LEI Nº 12/2021, da VEREADORA
NILCE ARAUJO GARCIA: Institui no âmbito do Município de Ourinhos o mês "Abril
Laranja", dedicado à causa animal, palestras de conscientização, feiras de adoção e
outras ações focadas no bem-estar animal.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 15/2021, da VEREADORA
ROBERTA STOPA: Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça das
Artes).
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2021, da
VEREADORA ROBERTA STOPA: Estabelece a "Campanha de Disponibilização das
Leis Municipais sobre os Direitos das Mulheres no município de Ourinhos" e dá
outras providências.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 14 de abril de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 11ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
610/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 367/2021, que requer
informações, junto ao setor responsável e à Administração Pública Municipal, sobre a
quantidade de funcionários auxiliares de serviços gerais que efetuam a limpeza das escolas
(EMEF'S e EMEI'S), devido à pandemia.
611/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 91/2021, que requer informações
sobre a execução da Lei n° 6.515/2019, estabelecendo que fica o Poder Executivo autorizado a
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de 17.000.000,00
(Dezessete milhões de reais) no âmbito do Programa FINISA - FINANCIAMENTO à
infraestrutura e ao saneamento, nos termos da Resolução CMN n° 4.589, de 29 de junho 2017
e posteriores alterações, destinados à construção de abrigos para passageiros de ônibus e
pavimentação/recapeamento de vias públicas, observada a legislação vigente, em especial as
disposições da Lei Complementar Federal n° 10.104/2000.
612/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 93/2021, que requer informações
sobre a execução das Leis nºs 6.421/2018 e 6.582/2020, que autorizam operações de créditos
para aquisição de equipamentos para modernização da iluminação pública, investimentos na
modernização da gestão pública e segurança pública.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
613/21 - Requer cópia dos relatórios de atendimento de todos os médicos da UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho", de janeiro de 2021 até a presente data, junto ao horário de expediente de
cada plantonista.
ÉDER JÚLIO MOTA
614/21 - Requer informações sobre a possibilidade de valorização dos guardas
patrimoniais da Prefeitura Municipal, aumentando seu nível funcional.
CÍCERO DE AQUINO
615/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 191/2021, que solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua Cecília Pires dos Santos, próximo ao cruzamento com a
Travessa Henrique Dias, haja vista que motoristas costumam fazer a curva em alta velocidade,
hábito que vem ocasionando danos à propriedade dos moradores e risco de graves acidentes.
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616/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 63/2020, que solicita pintura de
sinalização de solo, bem como instalação de placas para deficiente físico, defronte ao Procon e
ao Fórum.
CÍCERO DE AQUINO / GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / GUILHERME ANDREW
GONÇALVES DA SILVA / ROBERTA STOPA
617/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 412/2021, que 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.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA /
ROBERTA STOPA / CÍCERO DE AQUINO
618/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 456/2021, que requer
informações sobre o pagamento das abonadas não usufruídas no ano letivo de 2020, para os
professores da Rede Pública Municipal.
ROBERTA STOPA / CÍCERO DE AQUINO / GIOVANNI GOMES DE CARVALHO /
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
619/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 457/2021, que requer
informações sobre o pagamento do bônus aos professores e trabalhadores da Educação, feito
com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).
CÍCERO DE AQUINO
620/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.320/2020, que solicita revitalização,
bem como pintura, em ponte metálica localizada na Rua Manoel da Borba Gato, que liga os
Jardins Santa Felicidade e Quebec, haja vista que a ponte citada se encontra totalmente sem
pintura, para maior visibilidade dos moradores que fazem uso da mesma.
621/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.315/2020, que solicita iluminação
LED ou de qualquer outro tipo na praça localizada defronte à Rua Zulmira Lima dos Santos, na
Vila Operária, haja vista que o local se encontra totalmente na escuridão.
622/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.299/2020, que solicita restauração
do Contorno Clóvis Ferraz, atrás do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
RAQUEL BORGES SPADA
623/21 - Requer informações quanto à possibilidade de haver atendimento médico todos
os dias na USF "Vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues".
624/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se fiscalizar as filas que vêm se
formando no exterior das agências bancárias do Município, pois não estão sendo respeitados
os protocolos de prevenção à COVID-19.
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625/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar uma barreira de
contenção na Rua Padre Rui Cândido da Silva.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
626/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se executar melhorias na rotatória
do cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Rio de Janeiro.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
627/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar cadeiras de rodas
aos munícipes que possuem enfermidades transitória ou permanente.
628/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária de solo no cruzamento das Ruas Leontino Ferreira de Campos e República - Vila Odilon.
629/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária de solo nos bairros: Jardins Paris, Itamaraty, Oriental e Imperial, Vilas Nossa Senhora de
Fátima, Musa, Adélia, Odilon, São José e São Francisco, Parque Pacheco Chaves, Loteamento
Waldomiro Amaral Mello e Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
630/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 391/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar dispositivo que impeça o descarte irregular de
entulhos, bem como de materiais inservíveis, nas margens da Rua Padre Rui Cândido da Silva,
em trecho não provido de pavimentação asfáltica.
631/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 201/2021, que 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.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
632/21 - Requer informações sobre como estão sendo ministradas as aulas de Soraban e
do Sistema Braille nas escolas da rede pública municipal, tendo em vista o atual momento.
ROBERTA STOPA
633/21 - Requer informações referentes à Lei Municipal nº 6.619/2020, que institui no
Munícipio de Ourinhos o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e dá
outras providências.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
634/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada,
bem como academia da saúde, playground e bancos de concreto na Praça Marcelo Arthuzo da
Silva, no Conjunto Habitacional Caiuá.
635/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na
EMEI "Vinicius de Moraes".
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ROBERTA STOPA
636/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 180/2021, que requer
informações referentes aos cargos comissionados da Prefeitura Municipal.
637/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 92/2021, que requer informações
sobre o plano municipal de vacinação e o protocolo municipal sanitário para os serviços
públicos.
638/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 83/2021, que encaminha abaixoassinado de moradores da Vila Odilon que reivindicam manutenção e pequenas obras na
quadra poliesportiva do Centro Comunitário da Vila Odilon, situado na Rua Liberdade.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
639/21 - Requer informações sobre a possibilidade das autoridades competentes
oferecerem suporte psicológico a indivíduos, grupos ou famílias, que sofrem com o processo
de luto causado especificamente pela COVID-19.
CÍCERO DE AQUINO
640/21 - Requer informações, junto à Administração Pública, do Setor de Educação e do
Conselho de Alimentação Escolar da Cidade de Ourinhos, sobre as mudanças do Kit
Alimentação.
FERNANDO ROSINI
641/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar toda a iluminação da
Rodovia Raposo Tavares, principalmente os trevos de acesso aos bairros e Centro, como
também a nova iluminação do Trevo da Vila Brasil até a Tecnal e do Posto Machado até o
Distrito Industrial "Oriente Mori".
642/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir, como grupo prioritário da
vacinação contra a COVID-19, os motoristas de transporte público e de aplicativos, bem como
os bancários.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
643/21 - Requer informações sobre a existência de cronograma para revitalização de área
de lazer existente entre as Ruas Edu Aeris de Azevedo e José Barbieri - Conjunto Habitacional
"Profa. Helena Braz Vendramini".
644/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de
direção a Rua Santa Mônica.
645/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se
implantar guard-rail (mureta de proteção) na Rua Olívio Minucci, no trecho paralelo ao Córrego
Águas das Furnas.
646/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária na
Vila Brasil.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
647/21 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 303/2021,
1.247 e 3.709/2017, que requerem informações sobre a possibilidade de se instalar redutor de
velocidade na Avenida Miguel Cury - Nova Ourinhos.
NILCE ARAUJO GARCIA
648/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se usar os valores arrecadados em
multas referentes a maus tratos contra animais, efetuadas através da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, em benefício da causa, como exemplo a compra de rações para o Banco de
Ração.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
649/21 - Requer informações e cópias de relatórios de quantos munícipes e de quais
municípios a UPA atendeu, diariamente, de janeiro de 2021 até a presente data, especificando
as especialidades procuradas.
RAQUEL BORGES SPADA
650/21 - Requer informações sobre a possibilidade de criação de mais pontos de
vacinação, como no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Posto Central) e UBS "Dr.
Hélio Migliari" (Posto da COHAB), principalmente porque muitas pessoas não tem como se
locomover até o Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (FAPI).
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
651/21 - Requer informações sobre a disponibilização de cama hospitalar aos munícipes
acamados.
652/21 - Requer informações sobre o cronograma de substituição de lâmpadas
inoperantes nos bairros: Jardim Paris, Jardim Itamaraty, Vila Nossa Senhora de Fátima e
Parque Pacheco Chaves.
653/21 - Requer informações sobre o cronograma de substituição de lâmpadas
inoperantes nos bairros: Vila Musa, Vila Adélia, Loteamento Waldomiro Amaral Mello e Vila
Odilon.
VALTER DO NASCIMENTO / ÉDER JÚLIO MOTA / RAQUEL BORGES SPADA
654/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar duas ambulâncias
exclusivas ao uso de pacientes da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", para não ficarem na
dependência dos veículos do SAMU.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
655/21 - Requer informações sobre o cronograma de substituição de lâmpadas
inoperantes nos bairros: Vila São Francisco, Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB), Vila São José e Jardim Imperial.

5

ÉDER JÚLIO MOTA / VALTER DO NASCIMENTO / RAQUEL BORGES SPADA
656/21 - Requer informações sobre a instalação ou criação de um Centro de Reabilitação
para pessoas que ficaram com sequelas da COVID-19.
VALTER DO NASCIMENTO / ÉDER JÚLIO MOTA / RAQUEL BORGES SPADA
657/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar laboratório para coleta
de exames emergenciais dentro da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
658/21 - Requer informações, junto ao Fundo Social de Solidariedade, a respeito dos
cursos do Programa Renda Extra.
659/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se manter disponível um
profissional da área de odontologia nas unidades de atendimento de urgência e emergência.
660/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito dos
planos e ações visando aumentar o número de médicos especialistas no Município.

INDICAÇÕES:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
876/21 - Solicita limpeza e desobstrução de boca de lobo situada na Rua Benjamin
Constant, defronte ao nº 483.
877/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Avenida Maria Paulina Melchior
da Silva e na Rua José Felipe, no Jardim Itamaraty.
878/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em
toda a extensão da Rua José Felipe, no Jardim Itamaraty.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
879/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Ângelo Barone.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
880/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste situado na Rua Adolfo
Galileu, nas proximidades do n° 484.
ÉDER JÚLIO MOTA
881/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato.
VALTER DO NASCIMENTO
882/21 - Solicita a retirada de galhada na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao nº 733, na
Vila Recreio (Mercadão de Peças).
RAQUEL BORGES SPADA
883/21 - Solicita pintura de sinalização de solo na Avenida Dr. Altino Arantes, defronte ao
ponto de táxi situado nos arredores da agência do Banco Itaú.
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884/21 - Solicita que seja lavado o Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão da
Rua Paraná).
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
885/21 - Solicita implantação de lombada na Rua Olavo Ferreira de Sá, próximo ao nº
537.
886/21 - Solicita implantação de lombada na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
887/21 - Solicita a implantação de guard-rail (mureta de proteção) na Rua Ângelo
Sedassari, no trecho paralelo ao Córrego Águas das Furnas.
888/21 - Solicita a implantação de aulas de capoeira, para ambos os sexos, na EMEF
"Profa. Nilse de Freitas".
889/21 - Solicita melhorias no calçamento, bem como instalar mesas e bancos de
concreto no Sistema de Lazer 2, localizado na Rua Masaichi Nishiyama - Conjunto Residencial
de Interesse Social Cezira Sândano Migliari.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
890/21 - Solicita a retirada de galhadas existentes em vários pontos na Rua Maria José
Milani, no Residencial Recanto dos Pássaros.
891/21 - Solicita a retirada de galhadas existentes em vários pontos na Rua Padre Rui
Cândido da Silva, na Vila Odilon.
892/21 - Solicita a retirada de galhada existente na Rua Augusto Paschoal, defronte ao nº
97, na Vila Odilon.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
893/21 - Solicita recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo, em
todos os redutores de velocidade da Rua Dr. Antônio Prado.
894/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Profa. Maria José Ferreira nº 100 - Jardim Santa Fé.
895/21 - Solicita implantação de lombada ou outro redutor de velocidade na Rua José das
Neves Júnior, defronte ao nº 626, no Jardim Matilde.
CÍCERO DE AQUINO
896/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Maria José Milani, no
trecho compreendido entre os nºs 253 e 263.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
897/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Benedito José Pinheiro,
próximo ao nº 21, na Nova Ourinhos.
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CÍCERO DE AQUINO
898/21 - Solicita, com urgência, recuperação ou reforma, inclusive pintura de sinalização
de solo, do redutor de velocidade da Rua João de Pontes nº 519, defronte ao Colégio Pólis
Kids.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
899/21 - Solicita a instalação de placas denominativas nas rotatórias do Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
900/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Avenida Antônio de Almeida
Leite "Tonico Leite" nº 913, defronte à Etec Jacinto Ferreira de Sá, no Jardim Paulista.
901/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Avenida Domingos Camerlingo
Caló nº 1.675, defronte à EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva", no Jardim Matilde.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
902/21 - Solicita retirada de galhada em vários pontos existentes na Rua República, na
Vila Odilon.
903/21 - Solicita substituição de lâmpada queimada em poste da Rua Duque de Caxias,
defronte ao nº 558.
904/21 - Solicita limpeza em boca de lobo da Rua República, defronte ao nº 1.137.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
905/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Domingos Ângelo.
906/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Avenida Presidente Dr. Getúlio
Vargas, defronte ao nº 483.
907/21 - Solicita a recuperação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Argemiro Batista das Neves e Emília Brechesi Saladini.
908/21 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua Milton de Abreu.
909/21 - Solicita, com urgência, recuperação de balanção de concreto na Rua Milton de
Abreu.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
910/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas ao longo da Rua Francisco Carlos de
Arruda Leite - Residencial Vandelena Moraes Freire.
VALTER DO NASCIMENTO
911/21 - Solicita manutenção no pavimento asfáltico da Avenida Choso Misato, defronte
ao nº 112 (Hospital Unimed).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
912/21 - Solicita poda de árvores no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim
América.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
913/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Avenida Jairo Corrêa
Custódio, próximo à Delfim Verde.

MOÇÕES:
ÉDER JÚLIO MOTA
93/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria dos Santos Losija.
94/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Domingos Sobrinho.
FERNANDO ROSINI
95/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Vanderlei Pires.
96/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Zoraide Aparecida de Moraes Leite.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
97/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Wellington de Oliveira Guerino.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
98/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Fábio Gomes de Oliveira.
99/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes Xavier.
100/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Luiz Gomes da Silva (da empresa Simão
Ar condicionado).
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
101/21 - De congratulações ao Dr. Norberto de Souza Paes, pelos excelentes serviços,
dedicação e carinho com a nossa população como diretor clínico e médico da Unidade de
Oncologia de Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
102/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Márcia Cristina Yamashita.
103/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos.
RAQUEL BORGES SPADA
104/21 - De repúdio pelo assassinato do menino Henry Borel.
105/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ângela Maria.
106/21 - De pesar pelo falecimento de Maria Neide Rodrigues Bertanatti.
CÍCERO DE AQUINO
107/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ruy André de Arruda Belloti.

PROJETOS DE LEI :
ROBERTA STOPA
17/21 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Milton Habermann).
NILCE ARAUJO GARCIA
18/21 - Dispõe sobre a proteção e cuidados com os animais comunitários e transitórios,
abandonados nas vias públicas do Município.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
19/21 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua José Roberto Messias).
PREFEITO MUNICIPAL
20/21 - Autoriza a prorrogação dos mandatos dos membros dos conselhos municipais na
forma que especifica e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 14 de abril de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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