13ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 03 DE MAIO 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 13ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 03 de maio 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 9/2021, da MESA DIRETORA:
Institui o programa de assistência à saúde suplementar para os servidores da
Câmara Municipal de Ourinhos.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 17/2021, da VEREADORA
ROBERTA STOPA: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Milton
Habermann).
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 19/2021, do VEREADOR
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO: Dispõe sobre denominação de via pública
(Rua José Roberto Messias).

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 28 de abril de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 13ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
694/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 772/2017, que solicita recapeamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Santa Mônica - Jardim Oriental.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
695/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se conceder facilitações aos donos de
estabelecimentos comerciais para pagarem seus impostos, devido aos danos causados pela
pandemia.
ROBERTA STOPA
696/21 - Encaminha minuta de projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
697/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir quadra poliesportiva
coberta nas dependências do NEI "Vereador Carlos Ferreira Felipe".
698/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir passagem de nível
interligando a Avenida Sidney Marcondi, Avenida Santino Brianezi e a Rua Augustin Sangalli
Breve.
699/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir pista de caminhada ao
redor da Área Verde 490, no Jardim América.
700/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir pista de caminhada ao
redor da Área Institucional 327, no Residencial Parque Gabriela.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
701/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se vacinar os trabalhadores do
comércio em geral, pois estão há mais de 1 ano em suas funções na linha de frente em serviços
essenciais, levando em consideração a notícia divulgada pelo Executivo sobre a intenção de
aquisição de doses de imunizantes contra a Covid-19 em conjunto com a UMMES - União dos
Municípios da Média Sorocabana.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
702/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar iluminação pública em
trevo situado no KM 374 da Rodovia Mello Peixoto, que dá acesso ao Residencial Ville de France.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
703/21 - Requer informações sobre a possibilidade de implantação de bosque, com viveiros
para cultivação de mudas e várias espécies de árvores no Município.
CÍCERO DE AQUINO
704/21 - Requer informações, junto à Administração Pública, Secretaria Municipal de Saúde,
bem como à Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre a possibilidade de dar atenção
básica aos 122 funcionários da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" dispensados do trabalho, pois estão
passando por dificuldades, com contas de água e de energia cortadas, além da impossibilidade de
dar continuidade em tratamento de saúde fora do Município.
705/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 675/2021, que solicita que seja dado
continuidade no asfalto que fora recortado para receber melhorias, defronte ao depósito do
Ourinhos Plaza Shopping.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
706/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de execução de melhorias na
iluminação pública (troca das lâmpadas atuais por modelos de LED) e substituição de lâmpadas
inoperantes nos bairros: Vila Vilar, Distrito Industrial Dr. Hélio Silva, Jardim Furlan, Jardim Estoril,
Jardim São Silvestre, Jardim Nazareth, Vila Emília, Residencial Parque Gabriela, Vila Mano e Vila
Sá.
707/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de execução de limpeza de
bueiros e bocas de lobo nos bairros: Vila Vilar, Distrito Industrial Dr. Hélio Silva, Jardim Furlan,
Jardim Estoril, Jardim São Silvestre, Jardim Nazareth, Vila Emília, Residencial Parque Gabriela,
Vila Mano e Vila Sá.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
708/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 74/2021, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para reduzir o percentual de 70 para 35% da tarifa de
esgoto, no período de pandemia e calamidade pública, objetivando diminuir o impacto na conta de
água do cidadão.
709/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 90/2021, que requer informações a
respeito das obras de construção da Unidade Básica de Saúde no Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini.
710/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 410/2021, que requer informações
sobre a CIP - Contribuição de Iluminação Pública -, informando o montante arrecadado nos anos
de 2020 e 2021, e especificando a destinação desses recursos.
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711/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 520/2021, que requer informações
sobre a viabilidade de se instalar uma faculdade de medicina no município de Ourinhos, tendo
como sugestão o antigo terreno da Associação de Moradores de Bairros existente no Jardim das
Paineiras, pela sua localização próxima à rodovia.
712/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 521/2021, que requer informações
sobre quais incentivos, programas e ações a Prefeitura implementou para a população,
comerciantes e empresários, referentemente às taxas, tributos, impostos e cobranças afins, na
busca de amenizar a crise financeira e prejuízos econômicos causados pela pandemia.
FERNANDO ROSINI
713/21 - Requer informações da Secretaria Municipal da Saúde sobre quais melhorias serão
feitas no Hospital de Campanha da COVID.
NILCE ARAUJO GARCIA
714/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar tela nos tanques da
Estação de Tratamento de Água Prefeito Antônio Luiz Ferreira - ETA.
ÉDER JÚLIO MOTA / VALTER DO NASCIMENTO / RAQUEL BORGES SPADA
715/21 - Requer informações sobre a possibilidade de urgência no atendimento pelo Hospital
de Campanha dos pacientes com Covid-19 na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
716/21 - Encaminha missiva do Sr. Daniel Francisco Marcelo, que solicita a concessão de
uso da área verde anexa ao imóvel que foi doado pela construtora MRV ao município, por prazo
de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado.
717/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se abrir o Pronto Atendimento da
COHAB e o Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão) 24 horas para atendimento,
como alternativa de desafogar a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e melhor atender a população.
FERNANDO ROSINI
718/21 - Requer informações junto ao Ministério da Saúde sobre ações para agilizar o
fornecimento de KIT dos Remédios para ajudar na intubação dos leitos credenciados de UTI
COVID-19 em Ourinhos.
719/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a vacinação contra a
COVID-19 em todos os funcionários do cemitério, pois todos estão na linha de frente e expostos
ao vírus.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / FERNANDO ROSINI
720/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça situada nas áreas
institucionais 504, 505 e 506, no Residencial Recanto dos Pássaros III, bem como a instalação de
playground, academia da saúde, pista de caminhada, bancos, iluminação de LED, etc.
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FERNANDO ROSINI
721/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para implantar
lombadas (ao menos duas) ou algum outro redutor de velocidade na Rua Eduardo Peres, Bairro
Maria Christoni (Barra Funda), visando precauções de algum acidente ou algo pior, haja vista que
a rua é muito movimentada e muitos veículos trafegam acima do limite de velocidade.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
722/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar desinfecção
(descontaminação) das áreas e prédios públicos do Município.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
723/21 - Requer melhorias nas diversas pistas de caminhadas, como zeladoria e iluminação.
VALTER DO NASCIMENTO / RAQUEL BORGES SPADA / ÉDER JÚLIO MOTA
724/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se voltar a realizar cirurgias eletivas no
Município, visto a demanda que vem aumentando.
ÉDER JÚLIO MOTA / RAQUEL BORGES SPADA / VALTER DO NASCIMENTO
725/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se organizar mutirão para realizar
cirurgia de catarata em nosso Município.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
726/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária nos bairros: Vila Vilar, Distrito Industrial Dr. Hélio Silva, Vila Emília, Vila Mano e Vila Sá.
727/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento
asfáltico nos bairros: Residencial Vandelena Moraes Freire, Residencial Recanto dos Pássaros I,
Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros III, Jardim São Francisco
e Conjunto Habitacional Caiuá.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
728/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre os pacientes que
realizam tratamento em outras cidades, bem como sobre a estrutura oferecida nos locais.
729/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se intensificar o combate ao consumo de drogas em todas as áreas públicas do
Município.
730/21 - Requer informações quanto ao transporte de funcionários que vem sendo realizado,
tanto pela Prefeitura Municipal como por terceirizações, em caçambas e carrocerias de caminhões
no Município.
731/21 - Requer informações quanto à fiscalização de queimadas realizadas de forma
irregular no Município.
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732/21 - Requer informações sobre quais prédios municipais encontram-se desprovidos de
acessibilidade no Município.
FERNANDO ROSINI
733/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação,
paisagismo, com roçada e limpeza, bem como pintura, na Praça Adriano José Braz (Praça da
Coruja) - Jardim Paulista.
734/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no Lago da
Unimed, futura parte do Parque Centenário, tais como revitalização do lago, paisagismo, limpeza,
roçada, pintura, iluminação e arborização.
RAQUEL BORGES SPADA
735/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha de
arrecadação de agasalhos, para quem for tomar a vacina poder contribuir.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
736/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se ilustrar
áreas das escolas com pinturas educativas, como: palavras em inglês, cores, tabuadas, ângulos,
coordenadas geográficas, sinalizações de trânsito, unidades de medidas de comprimento, dentre
outras.
VALTER DO NASCIMENTO
737/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de denominação de
ruas naquelas que não possuem.
FERNANDO ROSINI
738/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reformas e melhorias em
todos os CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) de Ourinhos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
739/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de substituição de lâmpadas
inoperantes nos bairros: Residencial Vandelena Moraes Freire, Residencial Recanto dos Pássaros
I, Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros III e Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
740/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se adaptar ponto de parada de ônibus
na Rua Padre Bruno Welter - Conjunto Habitacional Professora Helena Braz Vendramini - para
atender as necessidades de pessoas com deficiência.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
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741/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias na
iluminação pública (lâmpadas de LED) ou substituição de lâmpadas inoperantes no Conjunto
Habitacional Caiuá.
742/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de limpeza em
bueiros e ou bocas de lobo nos bairros: Residencial Vandelena Moraes Freire, Residencial
Recanto dos Pássaros I, Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros
III, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Jardim São Francisco e Conjunto
Habitacional Caiuá.
743/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária nos bairros: Residencial Vandelena Moraes Freire, Residencial Recanto dos Pássaros I,
Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros III, Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini, Jardim São Francisco e Conjunto Habitacional Caiuá.
ÉDER JÚLIO MOTA
744/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o Projeto Cesta Verde,
em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Agricultura Familiar, visando
atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
CÍCERO DE AQUINO
745/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento em toda a extensão da Avenida Vitalina Marcusso, bem como nos trechos
que compreendem a Rua Irineu Pereira da Silva com a Rua Paschoal Henrique, Rua Marceneiro
José Herrera com a Rua Paschoal Henrique e no trecho que compreende a Rua Marceneiro José
Herrera com a Avenida Anel Viário, para coibir o descarte irregular de lixo.
746/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento em toda a extensão da Avenida Anel Viário, bem como no trecho que
compreende a Avenida Vitalina Marcusso com a Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), para coibir o
descarte irregular de lixo.
747/21 - Requer informações junto à Administração Pública, à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, e à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, sobre a
possibilidade de se instalar outdoor nos principais pontos da cidade, bem como onde ocorre
descarte irregular de entulhos, galhadas e outros tipos de materiais, indicando o lugar correto com
endereço de onde possam estar descartando esses entulhos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
748/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir na vacinação contra a
COVID-19, como prioridade, pessoas com Síndrome de Down e Autismo, nos termos do PNI Plano Nacional de Imunização.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
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749/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico nos bairros: Vila Vilar, Jardim Furlan, Jardim São Silvestre, Vila Emília,
Vila Mano e Vila Sá.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
750/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir calçada e instalar corrimão
na ponte da Rua Pedro Alexandre - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, visando à
segurança de pedestres quanto ao risco de atropelamento e/ou queda no córrego.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
933/21 - Solicita troca de lâmpadas na Rua José Justino de Carvalho, nos postes 2/1125,
45/1101 e 50/1101, no Jardim Oriental.
934/21 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 350,
poste 26/518.
935/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Santa Mônica, ao lado do nº 408, no Jardim
Oriental.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
936/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Robles Agrela.
NILCE ARAUJO GARCIA / CÍCERO DE AQUINO
937/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Edwin Haslinger (Leopoldo), no Jardim Guaporé.
ÉDER JÚLIO MOTA
938/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade, instalação de iluminação pública e
pintura de sinalização de solo na rotatória da confluência das Ruas Adelávio Zimmermann,
Francelina Grossi Archangelo e Ovídio Gregório de Jesus.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
939/21 - Solicita construção de meio-fio e calçada em torno da Área de Lazer 308, no
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
940/21 - Solicita manutenção no Centro de Referência de Educação Fundamental - CREF, ao
lado do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues".
CÍCERO DE AQUINO
941/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini e no Jardim São Francisco.
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VALTER DO NASCIMENTO
942/21 - Solicita poda de árvore na Rua Jamil Chequer nº 90 - Águas do Eloy.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
943/21 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Pedro Alexandre, em trecho
próximo à ponte - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
116/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Alberto Zampieri.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
117/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Osmar Alves Cerqueira.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
118/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Anderson Luis de Castro.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
119/21 - De pesar pelo falecimento de Doralice Ribeiro.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
120/21 - De repúdio ao Deputado Federal Ricardo Barros (Progressistas), pela crítica feita
aos professores do país quando ao dizer: “Só o professor não quer trabalhar na pandemia”.
RAQUEL BORGES SPADA
121/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Cleuza da Silva Sartório.
122/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Roberto Cachalle.
123/21 - De congratulações a todos os funcionários da USF Parque Pacheco Chaves, pela
forma humanizada que tratam os pacientes suspeitos e com Covid-19.
NILCE ARAUJO GARCIA / RAQUEL BORGES SPADA / CARLOS ALBERTO COSTA PRADO /
ROBERTA STOPA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
124/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Cláudia Valéria de Oliveira.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
125/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Beloto.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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126/21 - De apoio ao PDL nº 22/2020, que trata da anulação da Lei Estadual nº 65.021 de
2020, que institui o desconto previdenciário escalonado aos proventos dos servidores públicos
estaduais.
127/21 - De pesar pelo falecimento do Dr. Wilson Roberto Corral Ozores.
128/21 - De congratulações ao Supermercado La Villa, pela iniciativa em ajudar as entidades
assistenciais com a arrecadação de mantimentos através dos carrinhos solidários.

PROJETOS DE LEI :
ROBERTA STOPA
22/21 - 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.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
23/21 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua João Mazetto).

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
RAQUEL BORGES SPADA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
8/21 - Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família no
município de Ourinhos.
MESA DIRETORA
9/21 - Altera dispositivos da Resolução n°. 04, de 09 de junho de 1993 (Regimento Interno da
Câmara Municipal de Ourinhos).
Secretaria da Câmara Municipal, em 28 de abril de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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