22ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 05 DE JULHO 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 22ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 05 de julho 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 3/2021, do PREFEITO
MUNICIPAL: Dispõe sobre regras para Smart Cities (cidades inteligentes) e dá
outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 27/2021, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Cria o projeto “Mulher Empreendedora” e estabelece as
diretrizes para o fomento do empreendedorismo entre as mulheres no município de
Ourinhos e dá outras providências.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/2021,
da VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Concede o título de "Cidadão
Ourinhense" ao Dr. Éder Hideki Pontes Munefiça.
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2021, do
PREFEITO MUNICIPAL: Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº
1.025, de 13 de março de 2019 e dá outras providências.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 30 de junho de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 22ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.056/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.013/2021, que solicita limpeza
urgente em bueiro localizado na Rua Sebastião Nunes Diniz, 415 – Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB).
1.057/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.017/2021, que 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.
1.058/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.061/2021, que solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste da Rua República, defronte ao nº 305.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.059/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 920/2021, que solicita pintura de faixas
de solo (passagem de pedestres) e instalação de placas com limite de velocidade em toda a
extensão das ruas do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU).
1.060/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 537/2021, que 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).
CÍCERO DE AQUINO
1.061/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.196/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar radar de velocidade defronte ao Colégio Pólis
Kids, localizado na Rua João de Pontes, 519 - Jardim Tropical; considerando a resposta do Poder
Executivo datada de 17/10/2019.
1.062/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.170/2019, que reitera a
Indicação nº 1.025/2019, que solicita, com urgência, a recuperação ou reforma do redutor de
velocidade, bem como a pintura de sinalização de solo na Rua João de Pontes, defronte ao nº
519, Colégio Pólis Kids; conforme respostas do Poder Executivo datadas de 10/10/2019 e
11/02/2021.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
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1.063/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se adquirir um aparelho de raio-x
para uso na UBS "Dr. Hélio Migliari" (posto de saúde da COHAB).
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.064/21 - Requer informações sobre projetos e cronograma de execução de melhorias em
toda a estrutura da UBS "Marcos Reginato", no Jardim Itamaraty.
1.065/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária de solo no cruzamento da Rua República com a Rua Ipiranga - Vila Odilon.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.066/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Segurança
Pública instalar câmera de videomonitoramento na Área de Lazer 309, no Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant.
ROBERTA STOPA
1.067/21 - Requer informações referentes à possibilidade de se atualizar o acervo da
Biblioteca Municipal "Tristão de Athayde", Biblioteca Ramal "Clarice Lispector" e a do Centro de
Esportes e Artes Unificados - CEU.
1.068/21 - Requer informações referentes ao cumprimento da Lei Federal nº 13.708/2018,
que garantiu um piso salarial para os/as Agentes Comunitários/as de Saúde e Agentes de
Combate às Endemias.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.069/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação na
esquina da Rua José Oliveira da Silva com a Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no Jardim
Josefina.
CÍCERO DE AQUINO
1.070/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 55/2021, que solicita construção de
balanção de concreto no cruzamento das Ruas Fernando Natale e Juvenal José Rabello.
ROBERTA STOPA
1.071/21 - Requer informações referentes à possibilidade de se descentralizar a vacinação da
Covid-19 para as unidades básicas de saúde (UBS) e centros de saúde, bem como de se
direcionar as doses da Janssen (dose única) para pessoas com maior dificuldade de retorno da
segunda dose.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.072/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir à campanha da Prefeitura
Municipal "Feliz Pra Cachorro" os animais das protetoras independentes, que acolhem os animais
em situação de rua e estão lotadas sem condições de abrigar mais animais.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
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1.073/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de limpeza de
bueiros ou bocas de lobo na Rua Servidor Manoel Costa (Duca) - Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.074/21 - Requer informações, com urgência, sobre a possibilidade de se realizar melhorias
na infraestrutura da Estrada do Sanches (OUR 361), como patrolamento, encascalhamento, etc.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.075/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.019/2021, que solicita substituição de
lâmpadas inoperantes na Rua Duque de Caxias, defronte ao nº 1.384, próximo ao Posto
Guskuma.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.076/21 - Requer informações sobre a possibilidade de concessão de isenção do IPTU às
pessoas com deficiência ou doença considerada grave.
CÍCERO DE AQUINO
1.077/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar acessibilidade para
cadeirantes, bem como passagem de nível para pedestres, no canteiro central da Avenida Gastão
Vidigal, no trecho entre a Rua Rio de Janeiro e a Avenida Dr. Altino Arantes.
1.078/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
infraestrutura, bem como construção de bueiros, de guias e sarjetas, em toda a extensão da
Avenida Joana Bacon Amadeu, no Jardim Guaporé.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.079/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se utilizar o dinheiro economizado
com a dispensa dos cargos, por ordem da justiça, para comprar um aparelho de tomografia para
ajudar a monitorar pulmões e salvar vidas.
1.080/21 - Requer informações de onde se encontra o dinheiro do FUNDEB, que até hoje não
foi repartido com a educação.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.081/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se regulamentar os serviços de
transporte de passageiros por aplicativo em nosso Município.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
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1.092/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Serafim Signorini, entre os
nºs 259 e 269, haja vista que no local já existe um redutor, mas o tráfego de veículos continua em
alta velocidade.
1.093/21 - Solicita limpeza e retirada de entulhos em área localizada na Rua Esmeralda Alves
da Fonseca Barbosa nº 54 - Jardim São Carlos.
1.094/21 - Solicita pintura de sinalização de solo "PARE" na Rua Adalberto Dias Bogado,
devido ao intenso tráfego de veículos na referida via pública.
VALTER DO NASCIMENTO
1.095/21 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Satoro Maeda - Vila
São Luiz.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.096/21 - Solicita recuperação da sinalização viária em todas as ruas do Conjunto
Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari.
RAQUEL BORGES SPADA
1.097/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João
Galdino Martins.
1.098/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João
Rafael.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.099/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste da Rodovia Raposo Tavares
(próximo à Vila Brasil/Jardim Califórnia).
1.100/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em diversos postes da Rua Duque
de Caxias, defronte aos nºs 304 (Supermercado Avenida); 406 (Estacionamento Supermercado
Avenida) e 1.138 (em frente à Agrolub).
1.101/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Duque de Caxias
s/nº, na Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló).
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.102/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade ("quebra-molas", lombada ou
lombofaixa) na Rua Jerônimo Althero Filho, em frente ao nº 80, na Vila Sândano.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.103/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste da Rua Hermínio Joaquim
dos Remédios, defronte ao nº 380.
1.104/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste da Rua Padre Rui Cândido
da Silva, defronte ao nº 1.271.
1.105/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste da Avenida Servidor Alício
de Souza Bitencourt, defronte ao nº 132.
Pag. 4

CÍCERO DE AQUINO
1.106/21 - Solicita, com urgência, construção de balanção de concreto na Rua Manoel Corrêa
Gordo, no cruzamento com a Rua Bernardino Landulfo.
1.107/21 - Solicita implantação de dois novos redutores de velocidade em frente à Escola
Pólis Kids, na Rua João de Pontes nº 519, no Jardim Paulista.
1.108/21 - Solicita melhorias na sinalização da Rua Domingos Ângelo, próximo ao nº. 781,
haja vista que há uma escola e uma igreja na via pública, em que se observa o tráfego de alta
velocidade, com frequência, praticado por alguns condutores.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.109/21 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Maria de Paula Leite Moraes nº 634,
no Jardim Anchieta.
RAQUEL BORGES SPADA
1.110/21 - Solicita roçada e limpeza no Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes "Lago do Royal
Park", no Parque Centenário.
1.111/21 - Solicita roçada e limpeza na UBS "Tiãozinho" (UBS Vila São Luiz).
1.112/21 - Solicita roçada e limpeza em área verde da Prefeitura localizada na Rua João
Moya Flores.
1.113/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Lídio Cassiolato.
CÍCERO DE AQUINO
1.114/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua João Bond, defronte ao n° 479.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.115/21 - Solicita substituição de cerca de 15 (quinze) lâmpadas inoperantes na Avenida
Vitalina Marcusso, no trecho entre o Jardim das Paineiras até próximo à FATEC e ao AME.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
245/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Rubens Ney Gonçalves da Silva.
CÍCERO DE AQUINO
246/21 - De pesar pelo falecimento de Luiz Roberto Silva.
247/21 - De pesar pelo falecimento de Gilda de Aragão Cunha.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
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248/21 - De congratulações à Comunidade O Samaritano, pelo brilhante trabalho social que
desenvolve em Ourinhos, acolhendo pessoas em situação de rua e dependentes químicos, dandolhes um lar e recuperando-lhes a dignidade de maneira que possam tratar-se e retornarem
reabilitados ao seio familiar.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
249/21 - De congratulações à Empresa Zanuto Indústria Mecânica pela forma que valoriza os
seus funcionários.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
250/21 - De pesar pelo falecimento de Bruno de Oliveira.
251/21 - De pesar pelo falecimento de João Marcos (Ótica Vieira).
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
252/21 - De congratulações à servidora Luzinete dos Santos Cardoso, Auxiliar de Educação
Infantil, pelos 27 anos de excelentes serviços prestados com extrema dedicação e amor junto ao
NEI "Albert Sabin", desejando mais sucesso e externando nossa gratidão à merecida
homenageada.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
253/21 - De pesar pelo falecimento de José Carlos dos Santos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
254/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Arlindo Carneiro Gomes.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
255/21 - De congratulações e aplausos aos Bombeiros de Ourinhos, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade, salvando e resguardando vidas, e pela comemoração do “Dia
Nacional do Bombeiro”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
15/21 - Institui o diploma de "GUARDA MIRIM DO ANO" e dá outras providências.

EMENDA:
ROBERTA STOPA
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6/21 - EMENDA Nº 01 (MODIFICATIVA), ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2021, de
autoria do Chefe do Executivo, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 1.025,
de 13 de março de 2019 e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 30 de junho de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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