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29ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 09 DE SETEMBRO 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 29ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 09 de setembro
de 2021, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Discussão e votação das Moções n°s 314 e 317/2021, remanescentes da
27ª Sessão Ordinária; dos Requerimentos nºs. 1.309, 1.310, 1.311, 1.313,
1.314 e 1.318/2021, bem como das Moções nºs 326 e 331/2021,
remanescentes da 28ª 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. Não há matérias a serem inseridas, previamente, para discussão e
votação, nem registro de requerimentos de urgências, até o momento.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 01 de setembro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 29ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
1.326/21 - Requer informações do Poder Executivo Municipal, bem como da Secretaria
Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se modificar o horário de vacinação para os
adolescentes, realizando entre as 17 e 20 horas, haja vista que muitos pais estão trabalhando
no período das 8 às 18 horas.
FERNANDO ROSINI
1.327/21 - Requer informações sobre a possibilidade de revitalização, iluminação pública
e arborização do campo de futebol localizado na Rua Salim Abuhamad - Jardim Ouro Verde.
ROBERTA STOPA
1.328/21 - Requer informações referentes ao termo de colaboração da Secretaria
Municipal de Saúde com a Associação dos Diabéticos de Ourinhos (ADO), para atendimento
ambulatorial.
CÍCERO DE AQUINO
1.329/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.262/2020, que solicita limpeza em
bueiros da Rua do Expedicionário, defronte aos n°s 788 e 791.
FERNANDO ROSINI
1.330/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na área
verde da Rua João Bond, próxima à quadra esportiva.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.331/21 - Requer informações sobre as medidas adotadas pela Administração Pública
para a diminuição no consumo de energia elétrica, bem como de água nos órgãos públicos e
autarquias, haja vista a escassez de recursos hídricos.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.332/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 797/2021, que requer
informações quanto à possibilidade de se realizar cadastramento de carroceiros e charreteiros
em atividade no Município.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.333/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a Semana D
(deficiência), ou seja, SEMANA INCLUSIVA, em parceria com a Associação Comercial e
Empresarial de Ourinhos (ACE), para promover a inclusão de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho, tendo em vista o Setembro Verde que estimula a inclusão de pessoas
com deficiências intelectual e múltipla na sociedade.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.334/21 - Requer informações sobre estudo e cronograma para execução de melhorias
no sistema viário (trânsito) no cruzamento da Rua Júlio Mori com a Avenida Horácio Soares,
para possibilitar maior fluidez.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.335/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se recuperar terreno com erosão
existente na Avenida Vitalina Marcusso, sentido Ambulatório Médico de Especialidades de
Ourinhos (AME), para que seja criado um Parque Linear.
RAQUEL BORGES SPADA
1.336/21 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos visando realizar o teste
do cotonete, gratuitamente, em todas as gestantes que apresentem sintomas gripais.
CÍCERO DE AQUINO
1.337/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, para que seja verificada a qualidade da água nos lagos do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá (Recinto da FAPI), haja vista que recebem água da Furninha e da
Concremax.
1.338/21 - Requer informações do Executivo, junto à Secretaria Municipal de Finanças,
bem como à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, através de cópias,
apresentando os valores gastos até o presente momento com recapeamento e reperfilamento
asfáltico, bem como com sinalização de solo.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.339/21 - Requer informações quanto ao cronograma de execução de pavimentação
asfáltica, bem como de construção de ciclovia, na Avenida Anel Viário.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.340/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar as praças nas Áreas
Institucionais 467 e 468, no Jardim Júlia, bem como instalar playground, academia de saúde,
pista de caminhada, bancos, etc.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.341/21 - Requer informações sobre o atendimento ao protocolo de munícipe sob nº.
7.644/2021, no qual solicita erradicação de espécie (árvore), conforme especifica.
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ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.342/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 157/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se reformar a Quadra de Esportes Mário Santos Soares (Marico) - Vila Margarida.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.343/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo, através de
recursos próprios ou em parceria com o Governo do Estado, construir playground inclusivo nas
praças existentes, bem como construir novas praças com esse benefício.
1.344/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo alterar a Lei nº
6.619/2020 (Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar), autorizando a
compra direta de produtores rurais, visando a implementação do projeto Cesta Verde, do
Governo do Estado.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.345/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 592/2021, que solicita reforma da
quadra poliesportiva existente na Rua Maria de Lourdes Correia, no Conjunto Habitacional
Ourinhos I.
1.346/21 - Requer informações sobre a possibilidade de construção de praça no Jardim
Vale do Sol.
FERNANDO ROSINI
1.347/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo no
cruzamento das Ruas do Expedicionário e São Paulo, sinalizando passagem livre à direita,
semelhante ao instalado no cruzamento das Ruas Rio de Janeiro e 9 de Julho.
1.348/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir canteiro central, com
instalação de iluminação pública de LED, no cruzamento da Avenida Dr. Altino Arantes com a
Rua do Expedicionário.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / ÉDER JÚLIO MOTA
1.349/21 - Encaminha abaixo-assinado dos frequentadores da Capela Sagrado Coração
de Jesus "Terço dos Homens", da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira e moradores
adjacentes, que reivindicam a possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua
Brasil.
VALTER DO NASCIMENTO
1.350/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 580/2021, que solicita a troca de
lâmpadas queimadas na Avenida Comendador José Zillo, em frente ao depósito da Colchões
Castor.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.351/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 459/2021, que solicita
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Porfírio Theodoro, próximo ao nº
343, pois está repleta de buracos e o asfalto está deteriorado.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.352/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma estrutura
organizacional própria aos servidores da área da saúde, a exemplo da existente dos servidores
da educação.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.353/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°s 1.417/2017 e 1.019/2020, que
solicitam reperfilamento asfáltico na Rua Livino José de Oliveira - Jardim Vista Alegre.
1.354/21 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 534 e
849/2020, que requerem informações sobre campanhas de conscientização quanto às vagas
de estacionamentos especiais, bem como atendimento preferencial para autistas.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.355/21 - Requer informações da empresa Circular Cidade de Ourinhos sobre a
diminuição dos horários disponibilizados para o serviço de transporte público, de circulação dos
ônibus que atendem aos usuários, prejudicando a população, ressaltando-se que a Prefeitura
fez, recentemente, um aporte para ajudar no serviço que é prestado pela CCO.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.356/21 - Requer informações sobre cronograma de execução para implantação de
guias, sarjetas e pavimentação asfáltica na Rua Maria Cavezalli Mella, estrada de terra até a
Rua Liberdade, que liga a UBS do Jardim Matilde à UBS da Vila Odilon.

INDICAÇÕES:
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
1.212/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua 7 de
Setembro, próximo ao nº 914.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.213/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes no cruzamento das Ruas Jornalista
Heron Domingues e Antônio Segala, na Vila Brasil.
1.214/21 - Solicita a manutenção do beiral da rotatória localizada na confluência da Rua
Paschoal Henrique com a Avenida Vitalina Marcusso.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.215/21 - Solicita recuperação de sinalização viária em torno da APAE - Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais, na Vila Margarida.
4

CÍCERO DE AQUINO
1.216/21 - Solicita limpeza em bueiro localizado na esquina da Rua Benjamin Constant
com Rua do Expedicionário.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.217/21 - Solicita melhorias em toda a extensão da Vila São Luiz, tais como: poda de
árvores, troca de lâmpadas e operação "tapa-buracos".
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.218/21 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Eliza Claudina de Jesus,
próximo ao último ponto de circular, no cruzamento com a rua principal do Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, pois está ocorrendo acúmulo de muito entulho no
local.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.219/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
todas as ruas do Jardim do Sol e Jardim do Sol II.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.220/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Avenida Hassib Mofarrej.

MOÇÕES:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
334/21 - De congratulações à Sra. Silvia Nunes, da loja Leo Tênis, pelo ótimo atendimento
e tratamento dispensado aos clientes que frequentam a loja e pelos relevantes serviços
prestados à comunidade.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
335/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Aparecida Diniz Pereira.
CÍCERO DE AQUINO
336/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valdemir Serqueira.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
337/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Salvador Alves Barreto.
JOSÉ ROBERTO TASCA
338/21 - De congratulações e agradecimentos ao Sr. Jaci Vaz de Almeida, pelos 40 anos
de excelentes serviços prestados a nossa cidade como funcionário público exemplar e correto.

PROJETOS DE LEI :
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
73/21 - Institui a "Semana Municipal de Conscientização de Proteção das Nascentes e
Mananciais" no Calendário Oficial do Município de Ourinhos.
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PREFEITO MUNICIPAL
74/21 - Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ourinhos para o Período de 2022
a 2025.
75/21 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária
de 2022 e dá outras providências.
76/21 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de
2022 e dá outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
17/21 - Dispõe sobre a alteração do § 2º do art. 10 da Lei Complementar nº 1.031, de 04
de abril de 2019, incrementando o valor da bolsa-auxílio dos candidatos ao concurso da
Guarda Civil Municipal de Ourinhos e dá outras providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
MESA DIRETORA
16/21 - Cria a Comissão Temporária de Reestruturação do Quadro de Pessoal e
Atualização do Plano de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, e dá outras
providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 01 de setembro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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