25ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 09 DE AGOSTO 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 25ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 09 de agosto 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 1.101 e 1.131/2021, remanescentes
da 24ª 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 22/2021, da VEREADORA
ROBERTA STOPA: Dispõe sobre a autorização da presença de doulas durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nas maternidades, casas de parto e
hospitais de Ourinhos.
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: EMENDA Nº 4/2021, do VEREADOR ANÍSIO
APARECIDO FELICETTI: EMENDA N°. 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei n°.
28/2021, de iniciativa do Vereador Anísio Aparecido Felicetti, que institui o
movimento "Agosto Cinza", dedicado à campanha de conscientização de combate a
incêndios e queimadas.
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 28/2021, do VEREADOR
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI: Institui o movimento "Agosto Cinza", dedicado à
campanha de conscientização de combate a incêndios e queimadas.

5. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 35/2021, da MESA
DIRETORA: Cria o Projeto Voluntário “Quadradinhos do Amor”, incentivando a
doação de lãs e mão de obra na confecção dos quadradinhos no município de
Ourinhos e dá outras providências.
6. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 41/2021, do VEREADOR
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE: Institui o "Dia Municipal do Esporte Paralímpico"
no município de Ourinhos, a ser comemorado em 23 de maio.
7. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 44/2021, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação da
autoria do Hino do Município de Ourinhos nos eventos e solenidades em que for
executado.
8. 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.
9. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/2021, do
VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO: Institui o diploma de "GUARDA
MIRIM DO ANO" e dá outras providências.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de agosto de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 25ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.173/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.055/2021, que solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua Padre Rui Cândido da Silva, nas imediações do n°. 1.885 - Vila
Musa.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.174/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
sobre a possibilidade de se recuperar e preservar a nascente localizada no final da Rua Servidora
Ester Serrano da Silva, ao lado do muro da SAE.
1.175/21 - Requer informações do Departamento de Estradas de Rodagem - DER - sobre a
possibilidade de se efetuar revitalização e paisagismo no canteiro central da Rodovia Raposo
Tavares, no trecho do perímetro urbano do Município.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.176/21 - Requer informações da Concessionária Triunfo Transbrasiliana sobre a
possibilidade de se instalar placas de conscientização na Rodovia BR-153, no trecho entre a ponte
da divisa com o Paraná e o posto da Polícia Rodoviária Federal, a fim de se evitar atropelamentos
de animais silvestres.
ROBERTA STOPA
1.177/21 - Requer informações referentes ao cumprimento da Lei Municipal nº 6.480/2018,
que institui o Conselho Municipal de Habitação (COMH).
1.178/21 - Requer informações referentes à Política Municipal de Habitação e à instituição do
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.
1.179/21 - Requer informações referentes à demanda de famílias por habitações com fim
social devido à moradia irregular ou em área de risco, e esclarecimentos sobre a escolha das
famílias referenciadas na “Mangueiras” para desenvolver o trabalho social.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
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1.180/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.013/2021, que solicita limpeza
urgente em bueiro localizado na Rua Sebastião Nunes Diniz, 415 - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB).
1.181/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 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.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.182/21 - Requer informações sobre a possibilidade de compra de lotes extras da vacina
contra a Covid-19, para atender os jovens e adolescentes de 12 a 17 anos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.183/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 536/2021, que solicita a recuperação e
pintura de redutor de velocidade (quebra-molas) da Avenida Arnaldo da Silva, defronte à EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron" - Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.184/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, sobre a possibilidade de se interceder junto ao Governo do Estado para
incluir o município no Programa Vida Longa.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.185/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada em terreno atrás
da Rua Antônio Dirceu Chierentin, fundos com o Cemitério, no Jardim Flórida, que está infestado
de animais peçonhentos, colocando em risco as pessoas do bairro.
CÍCERO DE AQUINO
1.186/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 1.826/2018 e 389/2019, bem como
o Requerimento nº 1.196/2020, que solicitam pavimentação asfáltica e construção de galerias de
águas pluviais, guias e rede de esgoto em trecho de 200 metros da Rua Rubem Ribeiro de Moraes
- Jardim São Carlos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.187/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
lateral da Rua Masaichi Nishiyama até a Rua Servidora Ester Serrano da Silva - Conjunto
Habitacional Caiuá, paralelo ao muro da SAE.
ROBERTA STOPA
1.188/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se planejar ações, de acordo com as
previsões de frentes frias no mês de agosto, para o acolhimento dos animais que estão em
situação de rua, sem abrigo e alimentação, conforme exemplos de outros municípios e clamor das
protetoras e da população de Ourinhos.
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1.189/21 - Requer informações referentes à fiscalização em âmbito municipal do
cumprimento da Lei Estadual nº 17.389/2021 e da Lei Complementar Municipal nº 1.036/2019.
RAQUEL BORGES SPADA
1.190/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que a Casa
Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva" atenda com horário estendido, no mínimo uma
vez por semana, para as mulheres que trabalham no comércio tenham acesso.
CÍCERO DE AQUINO / ROBERTA STOPA / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.191/21 - Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de se realizar
estudos com a finalidade de se implantar na cidade de Ourinhos o fornecimento de absorventes
higiênicos nas escolas públicas, intensificando a atenção àquelas estudantes em situação de
vulnerabilidade econômica e social.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.192/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 663/2020 e a Indicação nº
1.613/2018, que solicitam a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou lombada) na
Rua Antônio Saladini, próximo ao portão de entrada e saída dos alunos do Colégio COC Jean
Piaget, bem como a realização de pintura de sinalização de solo.
1.193/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.596/2018 e a Indicação nº
1.883/2018, que solicitam a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves, em frente ao nº 121 (Colégio COC), bem como seja realizada a
pintura de sinalização de solo.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.194/21 - Requer estudos sobre a possibilidade de custeio das despesas relativas ao
deslocamento ou concessão de transporte aos munícipes que, mesmo em tratamentos de saúde
particulares, necessitam de tratamentos não ofertados no município, com estabelecimento de
critérios objetivos para sua concessão, como comprovação de necessidade e hipossuficiência de
recursos.
ÉDER JÚLIO MOTA / RAQUEL BORGES SPADA / VALTER DO NASCIMENTO
1.195/21 - Requer informações sobre a possibilidade de divulgação de quantas saídas
tiveram no atendimento via SAMU, das ambulâncias sociais do Município.
VALTER DO NASCIMENTO / RAQUEL BORGES SPADA / ÉDER JÚLIO MOTA
1.196/21 - Requer informações sobre como é realizada a triagem de pacientes que
necessitam de transferências UPA/Santa Casa.
VALTER DO NASCIMENTO / ÉDER JÚLIO MOTA / RAQUEL BORGES SPADA
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1.197/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar pôster e banner informativos
sobre como funciona a solicitação de ambulância realizadas por munícipes.
ROBERTA STOPA / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / CÍCERO DE AQUINO
1.198/21 - Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando implantar na cidade de Ourinhos fornecimento/inclusão de absorventes higiênicos
nas cestas básicas distribuídas a mulheres de famílias carentes.

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
1.146/21 - Solicita limpeza no cruzamento das Ruas Ana Neri e Reinaldo Marcante.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.147/21 - Solicita implantação de dois redutores de velocidade (quebra-molas ou lombadas)
na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, no trecho compreendido entre os n°s 40 e 340, na Vila
Califórnia.
1.148/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" ao
longo de toda a extensão da Avenida Nilo Signorini, na Vila Perino.
CÍCERO DE AQUINO
1.149/21 - Solicita colocação de fresa asfáltica na Rua Um, continuação da Rua Rubem
Ribeiro de Moraes, no Conjunto Habitacional Ourinhos I.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.150/21 - Solicita a implantação de lombada ou outro dispositivo redutor de velocidade na
Rua Alice Teixeira de Oliveira, na altura do numeral 223/235, no Jardim Santa Fé IV, a fim de
coibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
1.151/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Abuassali Abujamra,
ao lado do numeral 410, na Vila Margarida.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
290/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Domingos Paschoalino.
RAQUEL BORGES SPADA
291/21 - De congratulações a todos os motociclistas e motoboys pelo seu dia, comemorado
em 27 de julho.
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CÍCERO DE AQUINO
292/21 - De pesar pelo falecimento de Maria da Paz.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
293/21 - De congratulações ao casal Patrícia e Elso, por completar 11 anos de união no dia
03 de agosto.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
294/21 - De congratulações e aplausos à Sra. Viviane Cristina Fermiano Perino, Setor SAME
do Hospital Unimed Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de forma
incansável em prol dos munícipes, principalmente nesse período de pandemia da COVID-19,
externando nossa sincera gratidão e carinho à merecida homenageada.
295/21 - De congratulações e aplausos à Sra. Letícia de Oliveira Souza, Nutricionista do
Hospital Unimed Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de forma
incansável em prol dos munícipes, principalmente nesse período de pandemia da COVID-19,
externando nossa sincera gratidão e carinho à merecida homenageada.
296/21 - De congratulações e aplausos à Sra. Lívia Cristine Nicolini, Técnica em Nutrição do
Hospital Unimed Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de forma
incansável em prol dos munícipes, principalmente nesse período de pandemia da COVID-19,
externando nossa sincera gratidão e carinho à merecida homenageada.
CÍCERO DE AQUINO
297/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Elvio Ferreira Faria.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
298/21 - De congratulações e aplausos à Secretaria Municipal de Saúde e todos os
servidores envolvidos na vacinação contra a COVID-19, pela meta alcançada com a vacinação de
pessoas com idade a partir de 18 anos.

PROJETO DE LEI :
RAQUEL BORGES SPADA / VALTER DO NASCIMENTO / ÉDER JÚLIO MOTA
64/21 - Cria o “Programa de Incentivo à Doação de Medicamentos Remanescentes de
Tratamentos contra a Covid-19” e dá outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
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13/21 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 956, de 06 de abril de 2017, que dispõe
sobre a instituição, organização e atuação do Controle Interno no Município, nos termos do art. 89
da Lei Orgânica do Município, art. 31 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Federal nº. 101/2000
e dá outras providências.

EMENDA:
RAQUEL BORGES SPADA
7/21 - EMENDA Nº 01 (ADITIVA), ao Projeto de Lei nº 63/2021, de iniciativa da Vereadora
Raquel Borges Spada, que dispõe sobre a criação do Projeto “Amigos da Natureza” no Município
de Ourinhos e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de agosto de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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