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16ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 24 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 16ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 24 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 RESOLUÇÃO Nº 11/2021, da
VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA: Dispõe sobre a criação da
“Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente”
no município de Ourinhos.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 19 de maio de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 16ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
834/21 - Requer informações sobre o atendimento psicológico que vem sendo prestado na
Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
835/21 - Requer informações sobre a existência de ferramenta eletrônica para gerenciar o
abastecimento de remédios nos postos de saúde de nosso Município, de forma a controlar os
estoques, identificar e antecipar possíveis faltas de remédios em cada unidade de saúde.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
836/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de execução de limpeza
de bueiros e bocas de lobo nos bairros: Jardim São Domingos, Jardim Ouro Fino, Jardim
Carolina, Loteamento São Bento, Vila Adalgiza e Loteamento João Batista Medeiros.
837/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" nos bairros: Jardim
América, Vila Sândano, Vila Kennedy, Jardim Europa e Jardim Eldorado.
838/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" nos bairros: Jardim São
Domingos, Jardim Ouro Fino, Jardim Carolina, Loteamento São Bento, Vila Adalgiza e
Loteamento João Batista Medeiros.
CÍCERO DE AQUINO
839/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se revitalizar a Praça Nelson de
Camargo Nascimento, bem como em seu entorno, através da retirada de entulho, instalação de
bancos de concreto e outras melhorias afins.
RAQUEL BORGES SPADA
840/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar um playground na praça
situada na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, paralela com a Rua Jandyra Gomes de
Oliveira, próximo ao nº 311 - Vila São José.
841/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar um monte de terra que
está no meio do campo de futebol da Associação de Moradores de Bairros do Jardim das
Paineiras.
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CÍCERO DE AQUINO
842/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.684/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir bueiros na Rua Helena Biazon Saladini,
próximo ao nº 691, esclarecendo se houve o estudo visando melhorar a drenagem da referida
via pública, conforme respostas com datas dos dias 28/12/2017 e 23/03/2018.
ÉDER JÚLIO MOTA
843/21 - Requer informações, em caráter de urgência, quanto à possibilidade de se
perdoar todas as multas aplicadas durante a pandemia de COVID-19.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
844/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária nos bairros: Jardim América, Vila Sândano, Vila Kennedy, Jardim Europa e Jardim
Eldorado.
845/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização
viária nos bairros: Jardim São Domingos, Jardim Ouro Fino, Jardim Carolina, Loteamento São
Bento, Vila Adalgiza e Loteamento João Batista Medeiros.
846/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
pavimentação asfáltica no trecho final da Rua Alpino Buratti, interligando com a Rodovia Mello
Peixoto.
847/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de limpeza em
bueiros e bocas de lobo no trecho final da Rua Alpino Buratti, na junção com a Rodovia Mello
Peixoto.
CÍCERO DE AQUINO
848/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 594/2021, que requer
informações da Administração Pública Municipal, da Procuradoria do Município e do Setor
Responsável pelo Transporte Público (realizado através da Empresa CCO - Circular Cidade de
Ourinhos Grupo Avoa), sobre a diminuição de veículos em horários de pico do transporte,
causando assim superlotação.
849/21 - Requer informações da Administração Pública Municipal, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e
Zeladoria, sobre a possibilidade de se revitalizar a área verde localizada na Rua Milton de
Abreu, no cruzamento com a Rua Seis, entre os Residenciais Vandelena de Moraes Freire e
Recanto dos Pássaros III (logo após o CEU), através de instalação de pneus para coibir o
descarte irregular de entulhos no local, bem como plantio de árvores, instalação de iluminação,
bancos, mesas, parque infantil e realização de constantes roçadas no local.
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850/21 - Requer informações da Administração Pública Municipal, junto à Secretaria
Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento em pontos estratégicos na Rua Milton de Abreu, no cruzamento com a
Rua Seis, entre os Residenciais Vandelena de Moraes Freire e Recanto dos Pássaros III.
RAQUEL BORGES SPADA
851/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar o banheiro do Tiro de
Guerra 02-026.
852/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção em toda a
parte elétrica no Tiro de Guerra 02-026.
853/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar mais chuveiros no Tiro
de Guerra 02-026, pois só possuem dois chuveiros para 100 atiradores.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
854/21 - Requer informações esclarecendo a qual órgão compete a pintura das faixas das
lombadas existentes na Rodovia Mello Peixoto, sentido Jacarezinho-PR, entre a fábrica da
Marvi e a entrada do Supermercado São Judas e sentido ao centro, próximo da entrada da
rotatória do Jardim Itamaraty, pois as pinturas dos redutores de velocidade (quebra-molas)
estão completamente apagadas.
855/21 - Requer seja disponibilizada à população em geral as especialidades que tanto
necessitam, tais como: neurologia, gastroenterologia, cardiologia, oftalmologia, ortopedia,
pneumologia, pediatria e outras, nas unidades de saúde do Município, pois tem munícipes
aguardando até oito meses para serem atendidos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
856/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de limpeza em
bueiros e/ou "bocas de lobo" nos bairros: Jardim América, Vila Sândano, Vila Kennedy, Jardim
Europa e Jardim Eldorado.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
857/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 389/2021, que requer
informações a respeito de transporte para pessoas com deficiência física.
858/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 595/2021, que requer
informações a respeito da possibilidade de se adquirir Cateteres de Poliuretano com
Revestimento Hidrofílico, tendo em vista que o mesmo já está pronto para uso, não tendo a
necessidade

de uma

preparação,

reduzindo

complicações,

facilitando

a

técnica

e

proporcionando autonomia àqueles usuários que possuem baixa destreza manual.
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CÍCERO DE AQUINO
859/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 314/2019, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas Henrique
Pontara, Paschoal Henrique e Vitório Christoni, bem como das Alamedas Stella Regina Baxhix,
Antônio Francisco Barbosa, Francisco Neto e Thomaz Chine.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
860/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias
na ponte sobre o Córrego Água do Jacú, no cruzamento da Rua Achilles Zamboni, no Parque
Pacheco Chaves.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
861/21 - Requer informações sobre os nomes e valores de todas as empresas, rádios e
sites que recebem dinheiro público para fazer propaganda para a Prefeitura.
RAQUEL BORGES SPADA
862/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se confeccionar uma cartilha sobre
a violência sexual contra criança e adolescente, conforme está sendo usada no município de
Tupã, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, CREAS, Conselho Tutelar, Polícia
Civil e demais instituições e entidades atuantes na área.
863/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.777/2019, que encaminha
minuta de projeto de lei que dispõe sobre a criação do “Programa de Voluntários Casa Rosa”.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
864/21 - Requer informações sobre o valor investido em saúde no ano de 2021, bem
como a porcentagem da arrecadação total.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
865/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Luís Vaz de
Camões, com a instalação de playground, academia de saúde, pista de caminhada, bancos,
iluminação a LED, etc.
866/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma geral, bem
como instalar academia ao ar livre e pista de caminhada, na Associação de Moradores de
Bairros do Parque Minas Gerais.
ROBERTA STOPA
867/21 - Requer informações sobre as queimadas que vêm acontecendo com frequência
no depósito de galhadas do Município.
868/21 - Requer informações sobre a prestação de serviço de abastecimento realizada
pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, através da rede de distribuição
pública de água.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
869/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o Centro de
Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy, com melhorias na iluminação, pintura e
paisagismo.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
870/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se requerer ao Governo Federal e
ao Ministério da Saúde que realize em Ourinhos campanha de imunização em massa contra a
COVID-19, a exemplo do que foi feito em Botucatu/SP.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
871/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias
na iluminação pública (lâmpadas de LED) nos bairros: Vila Kennedy, Jardim Eldorado,
Loteamento São Bento e Loteamento João Batista Medeiros.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
872/21 - Requer informações, junto ao Governo Estadual, a respeito dos investimentos
realizados em Ourinhos através do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - FEAP -, por
meio de linhas de crédito para diversas atividades agropecuárias, pequenos e médios
produtores rurais, pescadores artesanais, cooperativas e associações.
873/21 - Requer informações sobre o cronograma de revitalização de praças públicas do
Município.
874/21 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Dona
Pepa" - Vila Brasil -, localizada na Rua Jornalista Heron Domingues, 647.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
985/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Francisco Nunes de
Mello.
986/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Miguel Sutil, defronte ao n°
219.
987/21 - Solicita roçada e limpeza na Praça Nelson de Camargo Nascimento e em seus
arredores, sobretudo no campo de futebol.
VALTER DO NASCIMENTO
988/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Osvaldo Corrêa, no trecho situado
defronte à Praça José Cardinali Mader "Praça da Texaco".
989/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na esquina da Rua Barão do Rio Branco
com a Rua Olympio Coelho Tupiná - "Barra Funda".
990/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Carolina Evangelista Dalaqua, nos
postes nºs 119 e 149.
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RAQUEL BORGES SPADA
991/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Prof. José Varago, no
Jardim Ouro Verde.
992/21 - Solicita instalação de poste com iluminação na área verde localizada na Rua Luiz
Nogueira (COHAB), pois é muito escuro a noite, sendo perigoso para os munícipes que ali
transitam.
CÍCERO DE AQUINO
993/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as
ruas dos bairros: Vila Sândano, Jardim São Domingos, Jardim Ouro Fino e Jardim Carolina.
994/21 - Solicita pintura de sinalização de solo, indicando "PARE" e faixa de pedestres, no
cruzamento da Rua Machado Florence com a Rua Don José Marello.
995/21 - Solicita instalação de placas aéreas indicando o limite de velocidade em toda a
extensão da Rua Don José Marello, bem como no cruzamento da Rua Machado Florence com
a Rua Don José Marello.
996/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Paschoal Pagani, poste nº 15/696.
997/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em
toda a extensão da Rua João Jorge Neder - Jardim Bela Vista.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
998/21 - Solicita reforma e melhorias na calçada ao redor do campo e da Associação de
Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty.
FERNANDO ROSINI
999/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Vereador
Geraldo Bernardini - Vila Boa Esperança.
1.000/21 - Solicita limpeza em toda a extensão do Córrego Furna e Furninhas que passa
pelos bairros: Jardim São Jorge, Jardim Vale Verde, Vila Operária, Jardim Novo Horizonte,
Parque Minas Gerais e Jardim São Carlos.
RAQUEL BORGES SPADA
1.001/21 - Solicita roçada e limpeza na Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Ferro
Velho Cruzeiro), até o Memorial Garden.
1.002/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua José Alves de Lima - Vila São
José.
1.003/21 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Isaac Benatto, poste 5/1639 - Jardim do
Sol.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
157/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Della Tonia.
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GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
158/21 - De congratulações e boas vindas ao novo bispo da Diocese de Ourinhos, Dom
Eduardo Vieira dos Santos.
159/21 - De congratulações e agradecimentos a Dom Salvador Paruzzo, pelos relevantes
serviços prestados como bispo da Diocese de Ourinhos.
ROBERTA STOPA
160/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Vanderlei Reinaldo Moura.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
161/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Wilson Wagner Carula.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
162/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Antônia da Graça, ocorrido em 18 de
maio de 2021.
NILCE ARAUJO GARCIA
163/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Bruno Covas Lopes, Prefeito de São Paulo - SP.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
164/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ronaldo Barbosa Cunha.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
165/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Evangelista.
CÍCERO DE AQUINO
166/21 - De congratulações à Di Jóias, pelos 27 anos de serviços prestados à população
de Ourinhos e região, em nome do proprietário Valdecir Francisco.
RAQUEL BORGES SPADA
167/21 - De congratulações ao 1º Sargento Vagner Ferreira, por assumir a Instrução do
Tiro de Guerra 02-026.
168/21 - De congratulações ao 1º Sargento Fabiano Callegaro Ceolin, por assumir a
Chefia da Instrução do Tiro de Guerra 02-026.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
169/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Leonardo Nazaré Garcia.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
170/21 - De apoio ao Projeto de Lei nº 80/2018, em tramitação no Senado Federal,
oriundo do Projeto de Lei 5.511/2016 da Câmara Federal, que torna obrigatória a participação
de advogado na solução consensual de conflitos, tais como a conciliação e a mediação.
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ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
171/21 - De congratulações e aplausos à Equipe do Banco de Leite Humano de Ourinhos:
Wagner Eudes de Mello Carrijo (Gerente de Apoio em Vigilância e Saúde), Tatiana Petermann
Maximino (Enfermeira Responsável), Maria Helena Gomes (Auxiliar de Enfermagem) e Ícaro
Fogaça de Medeiros (Motorista), pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano, comemorado
em 19 de maio.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
31/21 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.680.000,00
(Três milhões, seiscentos e oitenta mil reais) e dá outras providências.
32/21 - Dispõe sobre a desafetação de imóvel para unificação e dá outras providências.
33/21 - Dispõe sobre a desafetação de imóvel para unificação e dá outras providências.
34/21 - Altera os Anexos II e III da Lei nº 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Plano Plurianual e 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.
MESA DIRETORA
35/21 - 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
RAQUEL BORGES SPADA
1/21 - Concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Dr. Éder Hideki Pontes Munefiça.
Secretaria da Câmara Municipal, em 19 de maio de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

8

