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17ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 31 DE MAIO 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 17ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 31 de maio 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 29/2021, do
VEREADOR GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA: Dispõe sobre
denominação de próprio municipal "Quadra Esportiva Rafael Marques de
Souza", no Jardim Santos Dumont.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 30/2021, do
VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA: Dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Praça Luiz Dearo Garcia).

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 26 de maio de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 17ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
876/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se criar um memorial em
homenagem às vítimas da Covid-19, a ser instalado na Praça Melo Peixoto.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
877/21 - Requer informações quanto à aplicação da emenda impositiva deste vereador
destinada aos setores de fisioterapia e ambulatório do bebê da Associação Santa Casa de
Misericórdia.
878/21 - Requer informações quanto ao estado de funcionamento do aparelho de raio-x
do Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão.
879/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o número de
vagas de especialidades médicas fornecidas por mês pelo AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues" ao município de Ourinhos.
880/21 - Requer informações, junto à Secretária Municipal de Saúde, sobre quais os
exames e o quantitativo de vagas dos mesmos são fornecidos por mês pelo AME "Dr. Paulo
Cesar Saldanha Rodrigues" ao município de Ourinhos.
CÍCERO DE AQUINO
881/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar um segundo ponto de
vacinação contra a COVID-19 no estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes José Maria
Paschoalick "Monstrinho".
882/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar semáforo no trevo que
liga a Avenida José Marques de Souza com as Ruas Jornalista Heron Domingues e Hermínio
Joaquim dos Remédios.
RAQUEL BORGES SPADA
883/21 - Encaminha minuta de projeto de lei que cria a "Patrulha Maria da Penha" no
Município de Ourinhos e dá outras providências.
CÍCERO DE AQUINO
884/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se realizar o rebaixamento de guias para acesso de pessoas
cadeirantes na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
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RAQUEL BORGES SPADA
885/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se
disponibilizar um funcionário em tempo integral no Departamento de Turismo no Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
CÍCERO DE AQUINO
886/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se realizar rebaixamento de guias na "pracinha" defronte à
Paróquia Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Seminário).
887/21 - Requer informações, junto à Administração Municipal e ao Departamento de
Estradas e Rodagens - DER, sobre a possibilidade de se implantar redutor de
velocidade/quebra mola próximo ao local onde havia os radares no trevo de acesso à Vila Boa
Esperança, na junção entre a Rodovia Raposo Tavares com as Ruas Prof. Cândido Barbosa
Filho e Orlando Azevedo, pois o trevo vem gerando dificuldades de travessia tanto por
pedestres quanto por moradores dos bairros adjacentes, haja vista o fluxo intenso em
horários de pico e a velocidade empregada pelos motoristas.
888/21 - Requer informações, junto à Administração Municipal e ao Departamento de
Estradas e Rodagens - DER, sobre a previsão de quando os radares voltarão a operar em
todos os pontos já existentes para a instalação desses dispositivos em toda a extensão da
Rodovia Raposo Tavares.
RAQUEL BORGES SPADA
889/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre a
Secretaria Municipal de Saúde e a UNESP de Botucatu, para que os exames GRAM sejam
realizados na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva".
890/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se concluir a construção do
banheiro no viveiro de mudas.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
891/21 - Requer informações sobre projetos, bem como cronograma de construção de
emissário de esgoto para se evitar sua emissão no Córrego do Jacu.
892/21 - Requer informações sobre o cronograma de execução, bem como a possibilidade
de instalação de lombada ou outro dispositivo redutor de velocidade na Rua do Expedicionário,
próximo ao nº 1.828, no Jardim Matilde.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
893/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir na vacinação contra a
COVID-19, como prioridade, os professores do ensino superior e dos cursos livres (informática,
idiomas e profissionalizantes), pois exercem a mesma atividade dos profissionais do ensino
básico, os quais estão sendo vacinados.
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NILCE ARAUJO GARCIA
894/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 327/2021, que solicita informações
sobre o calçamento no passeio público da praça da Rua Pedro Migliari "Tico".
895/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 388/2021, que requer
informações sobre a possibilidade do Município efetuar a contratação de serviço médico
veterinário junto à iniciativa privada, por intermédio de licitação, para desafogar o trabalho
realizado pelos Protetores de Animais do Município de Ourinhos, os quais vêm enfrentando
dificuldades financeiras para garantir a continuidade do serviço de proteção aos animais.
896/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 520/2021, que solicita informações
sobre a implantação de lombada na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte à rotatória de
acesso à entrada principal do Parque Olavo Ferreira de Sá.
897/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 926/2021, que solicita que seja
tampado o buraco de erosão existente há muito tempo na Rua Duque de Caxias, próximo ao nº
2.405, na última quadra.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
898/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar uma unidade do Centro
de Referência da Assistência Social - CRAS na Rua Jornalista Miguel Farah nº 293, no
Loteamento Angelina Marcante.
RAQUEL BORGES SPADA
899/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se transferir funcionários para o
viveiro de mudas, a fim de dar andamento ao plantio que se encontra inativo no momento.
900/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para construir
acesso entre as Ruas 3 de Maio e Vitório Christoni, para melhorar o trânsito de veículos.
ROBERTA STOPA
901/21 - Encaminha abaixo-assinado dos moradores do Residencial Recanto dos
Pássaros III e bairros adjacentes solicitando, através do Mandato Coletivo ENFRENTE, a
manutenção e pequenas obras na área de lazer localizada na Rua Antonio Franciscon Filho
com a Rua Francisco Carlos de Arruda Leite.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
902/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira no conjunto de
chácaras Salto do Turvo, na entrada da estrada de São Pedro OUR 130.
RAQUEL BORGES SPADA
903/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que a
médica endocrinologista infantil, Dra. Juliana, volte para o Centro de Saúde Dr. Hermelino
Agnes de Leão (Postão), onde ela recebia crianças que necessitam de tratamento do
crescimento.
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904/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se renovar a concessão do
“Lanchódromo” aos proprietários.
905/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um espaço literário na
Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", contando com doações de livros.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
906/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução para instalação
de lombada ou outro dispositivo redutor de velocidade na Rua Monteiro Lobato, defronte ao nº
848 - Vila Perino.
907/21 - Requer informações sobre as unidades de saúde existentes no Município.
908/21 - Requer informações sobre quais medidas serão tomadas para que se diminua a
velocidade dos veículos nas vias defronte às escolas e creches em nosso Munícipio.
ÉDER JÚLIO MOTA
909/21 - Requer informações sobre a possibilidade de construção de "areninha" em nosso
Município, via programa do Governo do Estado, vinculado à Secretaria de Esportes do Estado,
que trata-se de espaços com campo de futebol society e quadra poliesportiva.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
910/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir na lista de prioritários
para tomar a vacina contra a Covid-19 os funcionários da cooperativa "Recicla Ourinhos", os
quais não pararam durante pandemia.
FERNANDO ROSINI
911/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na área verde
situada na Rua Milton Crivelli, cruzamento com a Rua Francisco Novelli, no final da pista de
caminhada - Jardim Guaporé.
912/21 - Requer informações sobre a previsão para realização de operação "tapaburacos" no Residencial Vandelena Moraes Freire.
913/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
construir pista de caminhada nos entornos do Córrego Água das Furnas e Furninhas.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
914/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se destinar verbas específicas para
o desenvolvimento de ações de divulgação à população, sobre o funcionamento do Sistema
Único de Saúde, informando sobre as especialidades e os tratamentos disponíveis no
Município, bem como os direitos e deveres dos usuários.
915/21 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Rosa
Rodrigues Vidor", localizada na Rua Liberdade, 387 - Vila Odilon.
916/21 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no PSF da Vila
Nova Sá, localizado na Rua Chile, 50.
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917/21 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no PSF "José
Carlos Garcia", localizado na Rua Mário Furini, 110 - Jardim Josefina.
918/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar os pontos de coleta de
óleo usado no Município, bem como realizar uma ampla divulgação desses locais.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
919/21 - Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde sobre providências
emergenciais para realização de reparos dos banheiros de uso dos munícipes no Centro de
Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão.

INDICAÇÕES:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.004/21 - Solicita repintura da sinalização de solo, sobretudo das faixas de pedestres, ao
longo de toda a extensão da Rua do Expedicionário e da Rua Duque de Caxias.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.005/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa buracos", na
Rua Maria de Paula Leite Moraes, na quadra entre as Ruas Antenor Bertanha e Hermínio
Joaquim dos Remédios, no Jardim Anchieta.
1.006/21 - Solicita construção de galerias pluviais e bocas de lobo em todas as ruas do
Jardim Colúmbia.
1.007/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Enfermeiro José Augusto Ribeiro.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.008/21 - Solicita retirada de galhadas na Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt.
1.009/21 - Solicita retirada de galhadas na Rua Antônio Bertagnoli.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.010/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em
toda a extensão da Rua Antônio Cito.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.011/21 - Solicita substituição de lâmpadas queimadas na Rua Vereador Geraldo
Bernardini, em frente aos nºs 390 e 424.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.012/21 - Solicita a substituição de lâmpada inoperante na Rua Álvaro Ferreira de
Moraes, 868 - Vila Moraes.
1.013/21 - Solicita limpeza urgente em bueiro localizado na Rua Sebastião Nunes Diniz,
415 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.014/21 - Solicita a substituição de lâmpada inoperante na Rua Ângelo Sedassari, 219 Vila Boa Esperança.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.015/21 - Solicita, por parte da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE,
que após o conserto de vazamentos de água nas ruas seja feita a limpeza e a lavagem no
trecho onde ocorreu o reparo.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.016/21 - Solicita roçada e limpeza na Rua Salim Abuhamad, próximo ao nº 251, a fim de
combater a proliferação de escorpiões no local.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.017/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em 3 (três) postes localizados no
cruzamento entre a Rua Alpino Buratti e a Avenida Domingos Camerlingo Caló, próximo ao
Auto Posto Santa Maria.
1.018/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Dom Pedro I, defronte ao nº
874, na Vila Moraes.
1.019/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Duque de Caxias,
defronte ao nº 1.384, próximo ao Posto Guskuma.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.020/21 - Solicita melhorias no banheiro da Praça Miguel Mofarrej (Praça do Food Truck).
1.021/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Ângelo
Barone, próximo ao nº 270, Vila Moraes, atendendo ao abaixo-assinado dos moradores.
1.022/21 - Solicita implantação de rotatória para melhoria do trânsito na Avenida Vitalina
Marcusso, atrás do clube AABB.
CÍCERO DE AQUINO
1.023/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em
toda a extensão da Rua Souza Soutelo, Rua Santo Antônio, Travessa Antônio Lourenço e da
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.024/21 - Solicita limpeza, plantio de grama e manutenção no alambrado do campo da
Associação de Moradores de Bairros da Vila São Luiz.

MOÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / LUIZ DONIZETTI BENGOZI
172/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Inaê Fantinati.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
173/21 - De congratulações ao Deputado Federal Márcio Alvino, pelo empenho junto ao
Ministério da Saúde e ao Governo do Estado de São Paulo em favor da inclusão das pessoas
com deficiência mental, deficiência física permanente, deficiência intelectual, Síndrome de
Down, Autismo e deficiência permanente (BPC), na lista de prioridades na vacinação contra a
COVID-19.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
174/21 - De pesar pelo falecimento do Dr. Jerian de Carvalho Lima.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
175/21 - De apoio ao Projeto de Lei nº 2.564/2020, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de
junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem,
do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
176/21 - De congratulações ao Deputado Estadual André do Prado, que destinou à
Secretaria Municipal de Saúde o valor de R$ 150.000,00 para aquisição de uma van para
transporte de pacientes.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
177/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Paixão.
RAQUEL BORGES SPADA
178/21 - De congratulações aos homens em reabilitação, alojados na Comunidade O
Samaritano, por doarem sangue recentemente.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
179/21 - De congratulações ao empresário Sr. Winston Khatchik Edirnelian, pelos 55
anos da fundação do Grupo Winston em nossa cidade e relevantes serviços prestados a nossa
população.
180/21 - De congratulações à Barbearia Coró, pelos relevantes serviços prestados à
população.
181/21 - De congratulações ao empresário Sr. Railthon Favaro da TV Metrópole, pelos 5
anos de existência em nossa cidade e relevantes serviços prestados a nossa população.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
182/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Felipe Chamorro.

PROJETOS DE LEI :
ROBERTA STOPA
36/21 - Dispõe sobre a publicização dos atos dos Conselhos Municipais e Comitês do
Poder Executivo no site oficial do Município.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / ROBERTA STOPA
37/21 - Dispõe sobre a instituição da Semana Municipal Lei Maria da Penha no município
de Ourinhos.
ROBERTA STOPA
38/21 - Altera a Lei nº 6.619, de 4 de novembro de 2020, que dispõe sobre a instituição no
município de Ourinhos do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e dá
outras providências.
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PREFEITO MUNICIPAL
39/21 - Dispõe sobre a criação do Distintivo Esplendor da Secretaria de Segurança
Pública, do Distintivo Escudo, do Brasão e da Bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem
como suas descrições heráldicas e dá outras providências.
40/21 - Dispõe sobre a padronização definitiva da marca da Prefeitura Municipal de
Ourinhos, criando a LOGOMARCA e SLOGAN do Município e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 26 de maio de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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