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42ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 06 DE DEZEMBRO 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 42ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 06 de
dezembro 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. Primeira Discussão e Votação: EMENDA Nº 01 (ADITIVA), dos
VEREADORES FERNANDO ROSINI, LUIZ DONIZETTI BENGOZI e
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, ao Projeto de Lei nº 76/2021, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Ourinhos para o exercício de 2022 e dá outras
providências, que acrescenta o Art. 5º, dispondo sobre as emendas
individuais dos Vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual,
renumerando, assim, o atual Art. 5º do referido Projeto para 6º.
2. Primeira Discussão e Votação: MENSAGEM, do PREFEITO MUNICIPAL:
ao Projeto de Lei nº 76/2021, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Ourinhos para o exercício de 2022 e dá outras providências.
3. Primeira Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 76/2021, do
PREFEITO MUNICIPAL: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2022 e dá outras providências.
_____ / _____
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3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 1º. de dezembro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

Obs.:O Expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final
votação da ata, em decorrência da apreciação - em primeiro turno - do
projeto de lei orçamentária, enquanto que a Ordem do Dia será
reservada, exclusivamente, para discussão e votação da matéria.

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 42ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
1.860/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir uma cooperativa de saúde
formada por servidores públicos municipais com vistas ao oferecimento de mais especialidades
médicas na Clínica do Servidor - Policlínica.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / NILCE ARAUJO GARCIA
1.861/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se criar um portal para cadastro de
animais, de forma a se estabelecer um registro geral abrangendo todos os cães e gatos maiores
de 3 meses, com o intuito de facilitar a localização de tutores de animais domésticos perdidos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.862/21 - Requer informações quanto ao cronograma de execução de limpeza e roçada nas
áreas verdes e institucionais situadas em diversos pontos do Jardim das Paineiras.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / RAQUEL BORGES SPADA
1.863/21 - Requer informações, junto ao Hospital do Câncer de Ourinhos, visando esclarecer
quais tipos de atendimento a instituição está credenciada para prestar; e também sobre o limite
disponível para pacientes de Ourinhos (SUS e Sistema CROSS) que fazem radioterapia e
quimioterapia.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.864/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.041/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se proceder, com urgência, melhorias na infraestrutura da
Estrada Mauro Moura (Água do Pinho), como patrolamento, encascalhamento, entre outros
serviços.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.865/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça com brinquedos
infantis na Rua Aparecido Fernandes Pereira - Jardim São Silvestre, sendo que nessa rua existem
duas áreas verdes pertencentes à Prefeitura, possibilitando essa construção.
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JOSÉ ROBERTO TASCA
1.866/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos (SAE) fazer um estudo para utilização de placas de energia solar nos prédios da
autarquia.
ROBERTA STOPA
1.867/21 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei nº 6.292/2016, que dispõe sobre
a divulgação de dados sobre multas de trânsito do munícipio e dá outras providências.
RAQUEL BORGES SPADA
1.868/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 07/2021, que requer informações
quanto à possibilidade de se instalar banheiro público no Complexo de Lazer Parque do
Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.869/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 316/2021, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Valdir Martins Tavares.
1.870/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 742/2021, que solicita implantação de
lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua Brasil, defronte ao nº 243.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / RAQUEL BORGES SPADA
1.871/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quantos
pacientes de Ourinhos foram encaminhados, através de vagas no sistema estadual CROSS, para
tratamento oncológico em Jaú/SP e Marília/SP no período de 2018 até 2021.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.872/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma unidade de saúde
da família (USF) no Jardim Eldorado.
RAQUEL BORGES SPADA
1.873/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar mapeamento no
município de Ourinhos, com a quantidade de pretos e pardos, a renda média e o nível de
escolaridade.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.874/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um ponto fixo no centro da
cidade, onde os motoristas de Uber possam aguardar por agendamento de passageiros, assim
como já existem os pontos de táxis.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / NILCE ARAUJO GARCIA
1.875/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se iniciar campanha de vacinação
contra raiva e cinomose para cães e gatos, tendo em vista a "Campanha Dezembro Verde".
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GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.876/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização e limpeza da
praça localizada na Rua Zulmira Lima dos Santos - Vila Operária, onde os brinquedos se
encontram em péssimas condições de uso, apresentando risco à integridade física das crianças.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.877/21 - Requer informações sobre a previsão para instalação de passarela anexa ao
viaduto da Avenida Jacinto Ferreira de Sá sobre a Rodovia Raposo Tavares, considerando
informação enviada a esta Casa de Leis em 30/09/2021, através do Ofício 1.400/2021-SMG, de
que a obra em questão estaria em processo licitatório.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.878/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Prefeito valorizar os servidores
efetivos e aposentados da Prefeitura Municipal.
1.879/21 - Requer informações sobre o que foi feito para valorizar os servidores efetivos do
cargo de Auxiliar de Educação Infantil.

INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.440/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua João Ferreira, nas
proximidades do n° 509.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.441/21 - Solicita limpeza das bocas de lobo em torno do Mercado Municipal.
1.442/21 - Solicita cobertura em ponto de ônibus situado na Rua Sargento Lázaro Rodrigues
de Araújo, no cruzamento com a Rua Milton de Abreu, em frente ao nº 271 - Residencial Recanto
dos Pássaros III.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.443/21 - Solicita limpeza e manutenção periódica na pista de caminhada existente na Rua
Onofre Alves Moreira - Parque Pacheco Chaves.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.444/21 - Solicita retirada de galhadas na Rua Padre Rui Cândido da Silva, próximo ao nº
1.396 - Vila Odilon.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.445/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Aracy Jorge Neder, próximo ao nº 72
- Residencial Oswaldo Brizola.
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1.446/21 - Solicita limpeza da viela paralela à Rua Júlio César Acosta Chimenes nº 364 Jardim Nossa Senhora de Fátima.
1.447/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Francisco Novelli - Jardim Guaporé.
VALTER DO NASCIMENTO
1.448/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua dos Bancários, bairro Água da Veada.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.449/21 - Solicita pavimentação asfáltica e construção de guias e sarjetas no trecho que liga
a Rua Sebastiana Corrêa do Amaral com a Avenida Arnaldo da Silva, no Núcleo Habitacional
Asise Chequer Nicolau.
1.450/21 - Solicita implantação de quebra molas ou outro tipo de redutor de velocidade na
Rua Monteiro Lobato - Vila Perino.
VALTER DO NASCIMENTO
1.451/21 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Dr. Antônio Prado, considerando o
grande fluxo de veículos, por se tratar de uma via de acesso ao Município.
1.452/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua dos Bancários, bairro Água da Veada.

GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.453/21 - Solicita limpeza do córrego localizado atrás da Rua José Corrêa Custódio, na Vila
Sândano.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.454/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa buracos", em
toda a extensão da Alameda José da Cruz Thomé, no Jardim Santa Fé.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.455/21 - Solicita pavimentação asfáltica na rua paralela à CPFL Serviços, próxima a Rua
Onofre Alves Moreira, no Parque Pacheco Chaves.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.456/21 - Solicita implantação de lombada ou outro dispositivo redutor de velocidade a fim
de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade na Rua 3 de Maio, próximo ao nº 1.070 - Vila
Margarida.
RAQUEL BORGES SPADA
1.457/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Campos Novos Paulista - Jardim Matilde.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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1.458/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Silva Jardim, em trecho situado entre o
cruzamento com a Rua do Expedicionário até as proximidades do nº 634.
1.459/21 - Solicita poda de árvores na Rua Benedita Fernandes Cury, situadas paralelamente
ao muro do Tiro de Guerra 02-026, pois estão com grande risco de caírem.

MOÇÕES:
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
437/21 - De congratulações à Dill Auto Elétrica pelos 29 anos de excelentes serviços
prestados em nosso Município.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / ROBERTA STOPA / NILCE ARAUJO GARCIA
438/21 - De apoio à vereadora Paolla Miguel (PT), pelos ataques racistas sofridos na Câmara
Municipal de Campinas-SP.
ROBERTA STOPA
439/21 - De congratulações ao excelente trabalho do vereador Eduardo Sallum (PT) em
defesa do Conservatório Dramático e Musical "Dr. Carlos de Campos" de Tatuí-SP.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
440/21 - De congratulações ao Sr. José Rocha Firmino (Rochinha), funileiro da Autocar
Funilaria e Pintura, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
441/21 - De congratulações ao Amigão Pet Shop pelos 6 anos de excelentes serviços
prestados a nossa população.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
442/21 - De congratulações à Sra. Julieta Silva Diniz, pela colação de grau tornando-se
Bacharel em Ciências Políticas, sendo uma das poucas ou única mulher ourinhense com tal
diplomação.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
443/21 - De pesar pelo falecimento de José Vicente Gonçalves.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
444/21 - De pesar pelo falecimento de Sidney Antunes.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
445/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo José dos Santos.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
446/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Claudinei Avanzi.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
447/21 - De congratulações à Lubricenter, pelos 28 anos de excelentes serviços prestados à
população, gerando empregos e participando do desenvolvimento de nossa cidade.
448/21 - De congratulações à Radiadores Amantini, pelos 35 anos de excelentes serviços
prestados à população, gerando empregos e participando do desenvolvimento de nossa cidade.
FERNANDO ROSINI
449/21 - De congratulações ao Grupo Sambachik que há mais de 5 anos vem trazendo
alegria com pagode e samba para o público de Ourinhos e Região.
450/21 - De congratulações ao Grupo To No Meio que há mais 13 anos vem fazendo a
alegria do público do pagode e do samba de Ourinhos e região.
451/21 - De congratulações à Equipe Super Pop do Dj Wilsinho Leme que há mais de 14
anos vem fazendo festas e trazendo alegria para Ourinhos e toda nossa região.
RAQUEL BORGES SPADA / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
452/21 - De congratulações ao Sr. Benjamim Oliveira (Bija), pelas muitas obras e serviços
sociais voluntários na cidade de Ourinhos realizados durante várias décadas, bem como pela
participação na fundação e condução de várias entidades assistênciais.
ÉDER JÚLIO MOTA
453/21 - De congratulações ao PM Harrison Ferreira pela conquista da merecida
aposentadoria após 27 anos de comprometimento e dedicação na prestação de serviços ao Corpo
de Bombeiros de Ourinhos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
454/21 - De congratulações à Ordem dos Advogados do Brasil - 58ª Subseção da OAB de
Ourinhos pela posse do advogado Daniel Marques de Camargo, novo presidente para o triênio
2022-2024, eleito em 25 de novembro pela chapa “Avante”, ficando na primeira colocação com
346 votos.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
455/21 - De congratulações ao Colégio Santo Antônio, mantido pela FEMM - Fundação
Educacional Miguel Mofarrej, pela realização da Cantata de Natal, envolvendo mais de 300
participantes entre atores, bailarinos, artistas circenses e coral.

PROJETOS DE LEI :
NILCE ARAUJO GARCIA
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102/21 - Proíbe o uso permanente de correntes em animais domésticos no município de
Ourinhos e dá outras providências.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
103/21 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Roberto Gandolpho Constante).

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
ÉDER JÚLIO MOTA
21/21 - Altera o Artigo 128 da Lei Complementar nº 990, de 3 de julho de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL
22/21 - Dispõe sobre a revogação de outorga à Superintendência de Água e Esgoto - SAE,
referente aos serviços de coleta de lixo e limpeza pública, e dá outras providências.
23/21 - Dispõe sobre autorização à Fazenda Pública Municipal para celebrar acordos com
empresas instaladas nos Distritos Industriais I, II, III e IV.
24/21 - Dispõe sobre autorização à Fazenda Pública Municipal para celebrar acordo com
empresa Pardal Aviação Agrícola LTDA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
24/21 - Dispõe sobre alteração do § 4º do artigo 166, da Resolução n°. 04, de 9 de junho de
1993 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos).
Secretaria da Câmara Municipal, em 01 de dezembro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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