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18ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 07 DE JUNHO 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 18ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 07 de junho 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. 880, 894, 896, 897, 898,
901, 903, 909 e 919/2021; e das Moções 173, 175 e 178/2021,
remanescentes da 17ª 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 25/2021, dos
VEREADORES RAQUEL BORGES SPADA / ANÍSIO APARECIDO
FELICETTI: Cria o “Projeto Voluntário Acolher” de apoio às Mães, Pais e
Responsáveis por filhos dentro do Espectro Autista e dá outras
providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 26/2021, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Cria o projeto voluntário de
apoio às famílias enlutadas por vítimas da COVID-19 no município de
Ourinhos.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 01 de junho de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 18ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
923/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de
Zeladoria e à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, quanto à possibilidade de se realizar
lavagem em todas as rotatórias do município ao menos uma vez por mês, haja vista o acúmulo
de lixo e terra em várias delas.
RAQUEL BORGES SPADA
924/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, quanto à
possibilidade de se retomar as atividades do "Projeto Empodere-se".
925/21 - Requer informações quanto a providências preventivas e educativas do câncer
infanto-juvenil.
926/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se reformar os banheiros públicos
do "Lanchódromo", na Rua Henrique Tocalino, no Centro.
927/21 - Requer informações, junto à Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quanto à possibilidade de se incluir o
município de Ourinhos no "Programa Brasil Mulher".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
928/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
solucionar os problemas quanto ao escoamento de água no estacionamento do Mercado
Municipal "Mercadão", pois ocorrem alagamentos em dias de chuva.
929/21 - Requer informações sobre a possibilidade de os médicos plantonistas da UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho" fornecerem aos pacientes encaminhamentos para médicos
especialistas, quando necessário.
930/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar um Plano Local de
Habitação de Interesse Social, considerando a produção de novas moradias no Município.
RAQUEL BORGES SPADA
931/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a Semana de
Conscientização Hepática.
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932/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso público para o
cargo de Radiologista.
933/21 - Encaminha minuta de Projeto de Lei que institui o "Plano Municipal pela Primeira
Infância" no Município de Ourinhos e dá outras providências.
934/21 - Requer informações sobre quando serão retomados os cursos do Fundo Social
de Solidariedade de Ourinhos: Cursos de manicure, cabeleireiro, depilação, construção
civil, padeiro, entre outros.
NILCE ARAUJO GARCIA
935/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar a Secretaria da
Proteção Animal, haja vista a necessidade de uma maior atenção e dedicação exclusiva diante
de tantos problemas enfrentados nesta causa em nosso município.
936/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar a “Farmácia Popular Animal
Municipal”.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
937/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Praça
Miguel Mofarrej (Praça do Food Truck).
ROBERTA STOPA
938/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 696/2021 que encaminha minuta
de Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Ourinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
939/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir oito salas de aula na
Usina do Saber da EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello".
940/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar Núcleo de
Atendimento à Obesidade Infantil.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
941/21 - Requer informações sobre a possibilidade de aquisição de um carrinho
motorizado, visando o transporte de pessoas com deficiência física ou com mobilidade
reduzida para o acompanhamento de sepultamento no Cemitério Municipal.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
942/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 740/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se adaptar ponto de parada de ônibus na Rua Padre
Bruno Welter - Conjunto Habitacional Professora Helena Braz Vendramini - para atender as
necessidades de pessoas com deficiência.
FERNANDO ROSINI
943/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias tais como,
iluminação, arborização e roçada no Córrego Água das Furnas e Furninhas.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
944/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias
da iluminação, bem como a possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento na Praça
Dr. Raul Pires Netto - Vila Musa.
945/21 - Requer informações sobre o cronograma de execução de melhorias na pista de
caminhada existente no Jardim Itamaraty.
946/21 - Requer informações sobre o cronograma para construção de pista de caminhada
e ciclovia no Parque Pacheco Chaves e Ecoville, interligando à pista existente no Jardim
Itamaraty.
947/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico na Rua Independência, em trecho de paralelepípedo, defronte à Praça
Ítalo Ferrari, onde se encontra a Igreja da Paróquia Santo Antônio, na Vila Odilon.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
948/21 - Encaminha solicitação de Lotéricos de Ourinhos, que pleiteiam a inclusão no
grupo prioritário de todos os trabalhadores das Casas Lotéricas, com máxima urgência, para
vacinação contra a COVID-19, em razão de estarem enquadrados e considerados como
serviços essenciais por decretos municipais, que é medida fundamental, preventiva e concede
proteção aos prestadores das atividades e a clientes em geral, bem como a possibilidade de se
incluir no grupo prioritário de vacinação os usuários de transportes de coletivo urbano,
funcionários de agências bancárias, açougueiros e metalúrgicos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
949/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico na Rua Imprensa, em trecho de paralelepípedo, defronte à Praça Ítalo
Ferrari, onde se encontra a Igreja da Paróquia Santo Antônio, na Vila Odilon.
950/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico na Rua Liberdade, em trecho de paralelepípedo, defronte à Praça Ítalo
Ferrari, onde se encontra a Igreja da Paróquia Santo Antônio, na Vila Odilon.
FERNANDO ROSINI
951/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza, construir pista
de caminhada e trocar a iluminação pública no Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle", no
Conjunto Residencial Padre Eduardo Murante (COHAB).
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
952/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para execução de
revitalização da Praça Ítalo Ferrari, na Vila Odilon.
953/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se priorizar a vacinação contra a
Covid-19 em funcionários das grandes empresas ourinhenses, bem como em todos os
servidores públicos do Município.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
954/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se priorizar a vacinação contra a
Covid-19 em profissionais de salões de cabeleireiros.
RAQUEL BORGES SPADA
955/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se vacinar os funcionários do
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
956/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde e ao Comitê Gestor
da Covid-19, sobre a possibilidade de se intensificar a fiscalização em pontos da cidade com
maior fluxo de aglomeração de pessoas, em especial no centro e na rodoviária, com o objetivo
de conscientizar a população no reforço dos cuidados preventivos contra o coronavírus.
VALTER DO NASCIMENTO
957/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 233/2021, que requer
informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico na “Barra Funda” e na Vila
Christoni.

INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.025/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na esquina da Rua Marceneiro José Herrera
com a Rua Cláudio Roberto Bressanin, no Jardim Brilhante.
1.026/21 - Solicita instalação de mais postes de iluminação pública na Praça Olivério
Mercante (Praça da Estação de Tratamento de Água Prefeito Antônio Luiz Ferreira - ETA), no
Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari.
CÍCERO DE AQUINO
1.027/21 - Solicita troca de lâmpadas em dois postes localizados na Rua Serafim Motta,
343 - Jardim Paris.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.028/21 - Solicita instalação de mais postes com iluminação no trevo situado entre a Rua
Henrique Pontara, Rua Serafim Signorini e a Avenida André Monteiro Rodrigues, próximo à
passagem de nível.
1.029/21 - Solicita a construção de boca de lobo na Rua Profa. Maria José Ferreira, em
frente ao terreno situado entre os nºs 358 e 414, na rotatória do Jardim Santa Fé, pois o
acúmulo de água no local causa mau cheiro e favorece a proliferação de insetos.
1.030/21 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Irineu Pereira da Silva, no
cruzamento com a Alameda Luiz Ferreira, bem como no cruzamento com a Alameda Cirillo
Francisco Leite - Jardim das Paineiras -, pois a água que escoa pelas guias e sarjetas estão
invadindo a referida via pública e causando danos à pavimentação asfáltica.
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CÍCERO DE AQUINO
1.031/21 - Solicita limpeza em bueiro localizado na Rua Eurico Amaral Santos, no
cruzamento com a Rua Paschoal Pagani, 499 - Jardim Europa.
FERNANDO ROSINI
1.032/21 - Solicita melhorias na sinalização de trânsito no entroncamento do trevo do
Jardim Anchieta e Residencial Vandelena Moraes Freire, onde se encontram as Ruas Adalberto
Dias Bogado, Antônio Bonifácio, Vicente Ernesto de Lucca e Noboru Endo.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.033/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade/quebra mola, próximo ao local
onde havia os radares no trevo de acesso à Vila Brasil e bairros adjacentes, na Rodovia
Raposo Tavares em nosso município.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.034/21 - Solicita troca de lâmpada queimada em poste localizado na Rua Antônio
Nicomedes Peixe, em frente ao nº 100 - Vila Boa Esperança.
CÍCERO DE AQUINO
1.035/21 - Solicita reparos ou melhorias em asfalto na Rua Paschoal Pagani, defronte ao
nº 696 - Jardim Europa.
1.036/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em
toda a extensão da Rua Paschoal Pagani - Jardim Europa.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.037/21 - Solicita urbanização e paisagismo no canteiro central da Avenida Milton
Machado, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
VALTER DO NASCIMENTO
1.038/21 - Solicita troca de lâmpada queimada em poste da Rua Enfermeiro José Augusto
Ribeiro, em frente ao nº 76 - Vila Christoni.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
183/21 - De pesar pelo falecimento de José Luís Soares (China).
184/21 - De pesar pelo falecimento de Sueli Tassi.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
185/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Braz Dolci Filho.
CÍCERO DE AQUINO
186/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Dias de Moraes Sobrinho.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
187/21 - De pesar pelo falecimento de Nelson da Silva Jardim.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
188/21 - De pesar pelo falecimento de Doralice de Souza.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
189/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Eduardo Braz.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / RAQUEL BORGES SPADA
190/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Adalcinei Rodrigues.
RAQUEL BORGES SPADA
191/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Vilma Brito.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
192/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Rita da Silva Brito.
CÍCERO DE AQUINO
193/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. João Carlos Bruzarrosco.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
194/21 - De efusivas congratulações ao árbitro ourinhense Fernandes Barbosa de Lima,
pelos 44 anos de arbitragem, comandando Jogos Estaduais, Regionais e Abertos.
CÍCERO DE AQUINO
195/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Lenilson Quirino da Silva.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
196/21 - De congratulações à Torcida Fiel Ourinhos, pela arrecadação de mantimentos
realizada através da 2ª Campanha Fiel Solidária.
197/21 - De congratulações à servidora pública Luana Cristina, pelos 7 anos de
excelentes serviços prestados no NEI "Ayrton Senna da Silva".

PROJETOS DE LEI :
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
41/21 - Institui o "Dia Municipal do Esporte Paralímpico" no município de Ourinhos, a ser
comemorado em 23 de maio.
RAQUEL BORGES SPADA
42/21 - Altera a Lei nº 6.415/2018, de 16 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a
constituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 01 de junho de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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