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27ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 23 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 27ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 23 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. 1.195, 1.196 e 1.197/2021
remanescentes da 25ª Sessão Ordinária; e dos Requerimentos n°s 1.210,
1.215, 1.216, 1.235, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247 e 1.249/2021 e da
Moção n° 301/2021 remanescentes da 26ª 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 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.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de agosto de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____

Rua d Expedici

'ri ( 1 550 – Te + 14 3302!4364 – Fax+ 14 3302!4363 – CEP 19901!630 – /uri h s – SP

/uvid ria da C4 ara 5u icipa 0800 770 4364 – www ca ara uri h s sp g v br – secretaria@ca ara uri h s sp g v br

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 27ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.251/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento no trevo de acesso à Cerâmica Santa Bárbara, tendo em vista as diversas
imprudências cometidas por motoristas no local, inclusive causando graves acidentes.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.252/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar manutenção nos
aparelhos da academia da saúde na Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim
Europa, ou mesmo troca por novos aparelhos.
1.253/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar manutenção nos
aparelhos da academia da saúde no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, ou mesmo troca
por novos aparelhos.
CÍCERO DE AQUINO
1.254/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 171/2021, que solicita o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Travessa Espírito Santo, entre a Rua Dr. Antônio
Prado e a Rua Duque de Caxias, na Vila Recreio.
1.255/21 - Requer informações através de cópias da Administração Municipal, bem como
do Secretário de Obras, sobre o Projeto de Lei nº 69/2019 (Lei nº 6.535/2019), que dispõe
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
e dá outras providências, esclarecendo também se a construção de Canil citada na justificativa
já fora concluída.
1.256/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.495/2019, que solicita a
substituição das placas de sinalização de sentido único de tráfego da Rua José Galian Blasco,
pois as atuais estão enferrujadas.
1.257/21 - Requer informações sobre o atendimento às Indicações nºs 168/2017 e
510/2018, bem como aos Requerimentos nºs 1.776 e 1.894/2020, que solicitam a instalação de
redutor de velocidade na Rua Sebastião Miranda, defronte ao nº 403 - Vila Sândano.
1.258/21 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 460/2018 e aos
Requerimentos nºs 1.893 e 1.772/2020, que solicitam a instalação de redutor de velocidade
(lombofaixa) na Rua Sebastião Miranda, próximo ao Campo de Futebol da Sandiza, bem como
na lateral do nº 621 (EE "Prof. José Augusto de Oliveira").
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1.259/21 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 110/2018 e ao
Requerimento nº 369/2020, que solicitam calçamento e cobertura no ponto de ônibus da Rua
Pedro Fernandes Sândano, próximo ao cruzamento com a Rua Ezequias Nogueira de Souza,
defronte ao lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
1.260/21 - Requer informações sobre o atendimento às Indicações nºs 166/2017 e
459/2018, bem como ao Requerimento nº 1.920/2020, que solicitam instalação de redutor de
velocidade na Rua Antônio Zaki Abucham, nas proximidades da EMEI "Vinícius de Moraes".
1.261/21 - Requer informações ao Executivo, bem como à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se revitalizar toda a área verde localizada
entre as Ruas João Rolli, Maria Cavezalli Mella, Evaristo Fantinatti e Santa Mônica.
1.262/21 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 167/2017 e ao
Requerimento nº 1.895/2020, que solicitam a instalação de redutor de velocidade na Rua Olívio
Minucci, defronte ao nº 456, próximo à EMEI "Vinicius de Moraes" - Jardim Ouro Fino.
1.263/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 82/2021, que solicita recapeamento
asfáltico nas vielas que ligam os bairros: Jardim América, Jardim São Domingos e Jardim Ouro
Fino, entre as Ruas Olívio Minucci, Antônio Zaki Abucham, Manoel Vieira Pinto, Benedito
Perino e Atílio Toloto.
RAQUEL BORGES SPADA
1.264/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma do Centro
Cultural Tom Jobim.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.265/21 - Requer informações sobre a possibilidade de manutenção ou substituição por
aparelhos novos da academia de saúde da Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
RAQUEL BORGES SPADA
1.266/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na UBS "Rosa
Rodrigues Vidor" - Vila Odilon.
CÍCERO DE AQUINO
1.267/21 - Requer informações, junto ao Setor de Zeladoria e Urbanismo, bem como ao
Setor de Meio Ambiente, sobre a possibilidade de fiscalização na Avenida Santino Brianezi,
defronte ao nº 446, Jardim Santos Dumont, devido ao acúmulo de lixo no local, ocasionando,
assim, concentração de várias espécies de bichos nas casas de moradores adjacentes.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.268/21 - Requer informações, junto à Secretaria de Obras, sobre o prazo para concluir
as obras do posto de saúde do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.

2

JOSÉ ROBERTO TASCA
1.269/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se disponibilizar um ou mais
banheiros químicos na Praça Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses) aos fins de semana.
FERNANDO ROSINI / JOSÉ ROBERTO TASCA
1.270/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se alterar o artigo 8º da Lei nº
6.643/2021, modificando o prazo estipulado de 1 ano para 6 meses.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.271/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir uma nova praça no
Jardim Estoril.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.272/21 - Requer informações sobre a quantidade de médicos, especificando suas
especialidades, que estão prestando atendimento, atualmente, em todas as UBS's e na UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho" do Município.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.273/21 - Requer informações sobre a possibilidade da criação de um estatuto para
servidores da saúde, visando a criação de um plano de carreira.
1.274/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se igualar o valor do Vale
Alimentação dos servidores municipais que possuem cursos superiores.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.275/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 938/2021, que solicita implantação
de redutor de velocidade, instalação de iluminação pública e pintura de sinalização de solo na
rotatória da confluência da Rua Adelávio Zimmermann, Rua Francelina Grossi Archangelo e da
Rua Ovídio Gregório de Jesus.
FERNANDO ROSINI
1.276/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se promover melhorias na Praça
Nelson de Camargo Nascimento, tais como: roçada, limpeza, poda de árvores, instalação de
iluminação pública, construção de uma quadra de areia iluminada e implantação de projeto de
pomar urbano.
ROBERTA STOPA
1.277/21 - Requer informações referentes ao galpão onde se encontra o Núcleo de Arte
Popular.
RAQUEL BORGES SPADA
1.278/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça no Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi.
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CÍCERO DE AQUINO
1.279/21 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 1.417/2019 e
426/2017, que requerem informações sobre a possibilidade de se implantar passarela auxiliar
no pontilhão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.280/21 - Requer informações, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER -,
sobre a possibilidade de se realizar estudos para interligar a Rua Achilles Zamboni com a
Rodovia Mello Peixoto.
CÍCERO DE AQUINO
1.281/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.021/2021, que requer
informações através de cópias que comprovem a execução da Lei n°. 6.418/2018, conforme
Projeto de Lei n°. 06/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito
junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), nos termos
da Resolução CMN n° 4.589, de 29 de junho de 2017, destinado à infraestrutura viária e
mobilidade urbana da gestão e iluminação pública, observada a legislação vigente, em especial
as disposições da Lei Complementar Federal n°. 101, de 04 de maio de 2000.
1.282/21 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 611 e
91/2021, que requerem 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
nº 4.589, de 29 de junho de 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° 101/2000.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.283/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo doar terreno na
área central para utilização do NAIA - Núcleo de Apoio à Infância, Adolescência e Adultos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.284/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implementar uma equipe
multidisciplinar (composta por Pedagogo, Assistente Social e Psicólogo) para estudantes com
necessidades especiais e demais alunos.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.285/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Marcelo
Coelho Guttierrez, situada entre as Alamedas Thomas Frazatto e José da Cruz Thomé - Jardim
Santa Fé.
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CÍCERO DE AQUINO
1.286/21 - Requer informações através de cópias que comprovem os gastos citados no
Projeto de Lei nº 27/2018 (Lei nº 6.420/2018), que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A, até o valor de R$ 732.000,00 (Setecentos e
trinta e dois mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29 de junho de 2017,
destinados à infraestrutura viária, mobilidade urbana e modernização da gestão observada a
legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000.
1.287/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se realizar manutenção em todas as escolas (NEI's e EMEI's),
uma vez que se encontram com o mato alto e com o atraso na troca da areia nas creches.
FERNANDO ROSINI
1.288/21 - Requer informações sobre a possibilidade de abertura de passagem para
veículos no canteiro central da Avenida Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino", esquina com
a Rua Arthur Cotrim Filho, no Residencial Ville de France.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.289/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver estudos visando à
regularização do trânsito nas Ruas Ataliba Leonel, Joaquim de Azevedo - Jornalista - e José
Galvão - Vila Moraes.
1.290/21 - Reitera, em seu inteiro teor, ao Requerimento nº 535/2020, que requer
informações sobre os projetos de acessibilidade no município, sobre as guias rebaixadas para
cadeirantes e/ou quem tenha mobilidade reduzida, melhoria das calçadas e melhor sinalização.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.291/21 - Requer dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada
pelo Ato nº 09/2021.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.171/21 - Solicita, com urgência, limpeza de bueiro situado na esquina entre a Rua Mato
Grosso e a Rua José Felipe do Amaral.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.172/21 - Solicita melhorias na infraestrutura ao longo de toda a extensão da Rua
Vereador Felismino Vieira, no Jardim das Paineiras.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.173/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Geraldo Alves Machado, no
Residencial Recanto dos Pássaros III.
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1.174/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Padre Bruno Welter, no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
CÍCERO DE AQUINO
1.175/21 - Solicita limpeza em todos os bueiros da Rua Moacir Cassiolato - Parque Minas
Gerais.
1.176/21 - Solicita a troca de tampa de bueiro da Rua Moacir Cassiolato - Parque Minas
Gerais.
1.177/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Ezequias Nogueira de Souza, defronte aos nºs 215 e 551.
1.178/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Ezequias Nogueira de Souza, próximo ao cruzamento com a Rua Rafael Cassetari.
1.179/21 - Solicita, com urgência, implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) na Rua Ezequias Nogueira de Souza, no trecho que compreende o campo de
futebol (SANDIZA), Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi e a EMEI "Vinícius de Moraes".
1.180/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Sebastião Miranda, no
trecho entre a Travessa Noé Fernandes dos Santos e a Rua Ezequias Nogueira de Souza - Vila
Sândano.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.181/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Manoel
Vieira Júnior, defronte à Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Europa.
CÍCERO DE AQUINO
1.182/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Valentim Gentil, no
cruzamento com a Rua José Galian Blasco, na Vila Boa Esperança.
1.183/21 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado na Rua Vereador Ary
Archangelo Cardoso de Mattos, ao lado do nº 133 - Vila Villar.
1.184/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Antônio Zaki Abucham, defronte à viela - Jardim Ouro Fino.
1.185/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Olívio Minucci, defronte à viela - Jardim Ouro Fino.
1.186/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Antônio Zaki Abucham, defronte ao n° 185.
1.187/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Olívio Minucci, entre o trecho da Rua Ezequias Nogueira de Souza e a Avenida Jacinto Ferreira
de Sá.
1.188/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Olívio Minucci, defronte ao nº 582 ou próximo ao nº 609.
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1.189/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Ezequias Nogueira de Souza, nas proximidades da EMEI "Vinícius de Moraes" - Jardim Ouro
Fino.
1.190/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Moacir Cassiolato,
próximo ao nº 174 - Vila Boa Esperança.
VALTER DO NASCIMENTO
1.191/21 - Solicita limpeza e revitalização em trecho da linha férrea paralela à Rua José
Bonifácio.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.192/21 - Solicita implantação de redutores de velocidade (quebra-molas ou lombadas)
na Rua Aurora Gonçalves Custódio, próximo ao nº 535, a fim de se prevenir acidentes.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.193/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Fábio
Francisco Bordim de Camargo nº 842, defronte à Praça Presidente Tancredo de Almeida
Neves, no Jardim Europa.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.194/21 - Solicita pintura de sinalização de solo de vagas para estacionamento exclusivo
para vans e pessoas com deficiência na Rua Antônio Saladini, defronte ao Colégio COC Jean
Piaget.

MOÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
306/21 - De pesar pelo falecimento do ex-Prefeito Dr. Clóvis Chiaradia.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
307/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Niki, aos 84 anos.
FERNANDO ROSINI
308/21 - De pesar pelo falecimento de Asmerita Dias de Jesus Romão.
309/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. João Batista dos Santos.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
310/21 - De congratulações e aplausos ao Vereador Juninho Souza, da cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, pelos relevantes serviços prestados à população.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
311/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Hilda Gomes Gianeli.
312/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ana Mathias de Oliveira.
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GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
313/21 - De congratulações à Padaria e Confeitaria Vieira, pelos excelentes serviços
prestados à população.
ROBERTA STOPA
314/21 - De repúdio à Proposta de Emenda Constitucional nº 32/2020, do Poder
Executivo, que altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a
organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
ÉDER JÚLIO MOTA
315/21 - De congratulações e aplausos a toda a equipe do NAIA - Núcleo de Apoio à
Infância, Adolescência e Adultos, Casa Arco-Íris e grupo de acolhimento, pelas atividades de
extrema importância realizadas em nosso Município.
NILCE ARAUJO GARCIA
316/21 - De congratulações ao Veterinário Sr. Alcides B. Leme da Silva, pelos serviços de
castrações subsidiados por muitos anos à população de nossa cidade.
RAQUEL BORGES SPADA
317/21 - De congratulações e aplausos à Dra. Herta Chaves da Silva, pelos excelentes
serviços prestados em nossa cidade há 15 anos, agora sendo a mais nova integrante do corpo
clínico da Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva".
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
318/21 - De apoio à nota de repúdio que a OAB/SP - Ordem dos Advogados do Brasil lançou, devido a uma tramitação no Congresso Nacional de duas mudanças na legislação (PL
3914/19 e MP 104/21), que pretendem dificultar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário.
TODOS VEREADORES
319/21 - De congratulações e aplausos para a Industrial Comercial Marvi de Ourinhos,
pelos relevantes serviços prestados à população.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
320/21 - De congratulações e aplausos ao Sr. Sérgio Luiz Martini, presidente da Industrial
Comercial Marvi, bem como aos seus filhos Daniel e Filipe Martini, pelos relevantes serviços
prestados à população.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
321/21 - De congratulações e aplausos à Sra. Nádia Andréa Orsini Francisquini Reis,
única professora surda a lecionar para alunos da rede municipal de ensino, que merece todo o
nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados com tanta dedicação, presteza e
carinho.
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PROJETOS DE LEI :
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
66/21 - Dispõe sobre a proibição da utilização de verbas públicas, no âmbito do município
de Ourinhos, em eventos e/ou serviços que promovam a sexualização de crianças e
adolescentes, e dá providências correlatas.
RAQUEL BORGES SPADA
67/21 - Dispõe sobre a criação do Projeto “Bolsa Solidária” no Município de Ourinhos e dá
outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL
68/21 - Altera os Anexos II e III da Lei nº 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº 6.600, de 19 de junho de 2020, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2021 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos - PMO e dá outras providências.
69/21 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 422.250,00
(Quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta reais) e dá outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
14/21 - Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 2021 e dá outras
providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de agosto de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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