23ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 12 DE JULHO 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 23ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 12 de julho 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: EMENDA Nº 4/2021, do VEREADOR ANÍSIO
APARECIDO FELICETTI: EMENDA N°. 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei n°.
28/2021, de iniciativa do Vereador Anísio Aparecido Felicetti, que institui o
movimento "Agosto Cinza", dedicado à campanha de conscientização de combate a
incêndios e queimadas.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 28/2021, do VEREADOR
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI: Institui o movimento "Agosto Cinza", dedicado à
campanha de conscientização de combate a incêndios e queimadas.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 35/2021, da MESA
DIRETORA: 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.
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 41/2021, do VEREADOR
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE: Institui o "Dia Municipal do Esporte Paralímpico"
no município de Ourinhos, a ser comemorado em 23 de maio.

5. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 43/2021, da VEREADORA
ROBERTA STOPA: Institui a campanha “Junho Violeta”, em referência ao Dia
Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, no âmbito do
município de Ourinhos e dá outras providências.
6. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 44/2021, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação da
autoria do Hino do Município de Ourinhos nos eventos e solenidades em que for
executado.
7. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 45/2021, da VEREADORA
ROBERTA STOPA: Institui a Semana Municipal do Hip Hop no Município de
Ourinhos e dá outras providências.
8. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/2021, do
VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO: Institui o diploma de "GUARDA
MIRIM DO ANO" e dá outras providências.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 07 de julho de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 23ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.082/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 656/2020, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar cobertura na quadra poliesportiva da Associação de
Moradores de Bairros da Vila São Luiz.
1.083/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir novos acostamentos na
Estrada OUR 135 Fazenda Velha, ou melhorar os já existentes.
1.084/21 - Requer informações sobre a possibilidade de revitalização da Área Verde 1 e 2
(336 e 337) no Jardim Vale do Sol, com instalação de playground, academia de saúde, pista de
caminhada, bancos etc.
1.085/21 - Requer informações sobre a possibilidade de revitalização da Área Institucional
(364) no Jardim Vale do Sol, com instalação de playground, academia de saúde, pista de
caminhada, bancos etc.
ÉDER JÚLIO MOTA / RAQUEL BORGES SPADA / VALTER DO NASCIMENTO
1.086/21 - Requer informações sobre qual protocolo de atendimento da ala pediátrica, após
às 20 horas, é utilizado para transferência de pacientes entre a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e a
Associação Santa Casa de Misericórdia, tanto da enfermaria como Sistema CROSS.
ÉDER JÚLIO MOTA / VALTER DO NASCIMENTO / RAQUEL BORGES SPADA
1.087/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se transferir a Farmácia de Alto
Custo da Secretaria Municipal de Saúde para outro prédio, visando atendimento exclusivo, já que
a responsabilidade desses medicamentos é do Governo do Estado de São Paulo.
VALTER DO NASCIMENTO / ÉDER JÚLIO MOTA / RAQUEL BORGES SPADA
1.088/21 - Requer informações sobre a possibilidade de intervenção do Município, junto à
Diretoria Regional de Saúde - DRS, devido a grande dificuldade que estamos enfrentando para
entrega de medicamentos.
CÍCERO DE AQUINO
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1.089/21 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 1.810/2020 e
1.933/2019, que requerem informações sobre providências com relação ao trânsito no cruzamento
da Rua Benjamin Constant com a Rua do Expedicionário, devido à dificuldade da travessia de
veículos no local.
1.090/21 - Requer informações, junto ao setor de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento e junto ao Setor de Obras, sobre a possibilidade de se implantar redutor de
velocidade ou qualquer outro dispositivo que reduza a velocidade na Rua do Expedicionário, no
cruzamento com a Rua Lopes Trovão, haja vista que no local tem ocorrido vários acidentes.
1.091/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a quantidade
de ourinhenses transferidos para hospitais de outras cidades que faleceram por complicações da
Covid-19, detalhando cada óbito, com dia de deslocamento e nome da unidade receptora.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.092/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma geral no barracão
da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Anchieta.
VALTER DO NASCIMENTO
1.093/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização e melhorias
no Cemitério Municipal.
FERNANDO ROSINI
1.094/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar as adequações
necessárias na quadra do Centro Comunitário da Vila Odilon, pois é a única com tamanho oficial
para receber jogos de futsal e handebol, além da quadra do Ginásio “Monstrinho”.

INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.116/21 - Solicita melhorias na infraestrutura ao longo de toda a extensão da Rua Vereador
Geraldo Bernardini, na Vila Boa Esperança.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.117/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes em três postes da Rua Padre Rui Cândido
da Silva, nas proximidades do n° 1.973 - Vila Odilon.
CÍCERO DE AQUINO
1.118/21 - Solicita repintura das faixas de passagem de pedestres e da sinalização de solo
"PARE" no cruzamento da Rua José Justino de Carvalho com a Rua Pedro Padovan.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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1.119/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Benedita Maria Goes, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini.
RAQUEL BORGES SPADA
1.120/21 - Solicita limpeza em todas as rotatórias do Município, haja vista o acúmulo de
cascalho nos arredores, fato que causa derrapagem dos veículos, aumentando a chance de
acidentes.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.121/21 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua Olavo Ferreira de
Sá, na Vila Boa Esperança.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.122/21 - Solicita poda de árvores na Praça Dr. Franklin Correia da Silva, defronte à Rua 7
de Setembro e próximo à EMEF "Profa. Josefa Navarro Lemos", na Vila Margarida.
FERNANDO ROSINI
1.123/21 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombadas) na Rua Cardoso
Ribeiro, entre a passagem de nível e a Rodovia Raposo Tavares.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
1.124/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua João Rolli,
próximo aos nºs 560 e 572 - Jardim Matilde.

MOÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
256/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Antonia Kolodji dos Santos, de 87 anos, ocorrido
em 1º de julho de 2021.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
257/21 - De congratulações e aplausos aos jovens irmãos Elvis Tadeu e Vitor Messias, pela
conclusão de Curso Superior na Fatec e parabenizar os pais Penha e Eliud.
CÍCERO DE AQUINO
258/21 - De pesar pelo falecimento de Éder Vanzella Aquino.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
259/21 - De pesar pelo falecimento de Ortência Soares Estevão.
260/21 - De pesar pelo falecimento de Antônio Galvani.
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TODOS VEREADORES
261/21 - De pesar pelo falecimento do Digníssimo Vereador Carlos Alberto Costa Prado
(Carlinhos do Sindicato), aos 59 anos, ocorrido em 7 de julho de 2021.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
262/21 - De pesar pelo falecimento de Moacir de Paula.
ÉDER JÚLIO MOTA
263/21 - De pesar pelo falecimento de Olegário dos Reis.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
264/21 - De congratulações e aplausos a todos os profissionais médicos do Hospital Unimed
Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de forma incansável em prol
da saúde dos munícipes, principalmente nesse período de pandemia da COVID-19, externando
nossa sincera gratidão e carinho aos merecidos homenageados.
265/21 - De congratulações e aplausos a todos os profissionais enfermeiros padrão do
Hospital Unimed Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de forma
incansável em prol da saúde dos munícipes, principalmente nesse período de pandemia da
COVID-19, externando nossa sincera gratidão e carinho aos merecidos homenageados.
266/21 - De congratulações e aplausos a todos os profissionais técnicos em enfermagem do
Hospital Unimed Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de forma
incansável em prol da saúde dos munícipes, principalmente nesse período de pandemia da
COVID-19, externando nossa sincera gratidão e carinho aos merecidos homenageados.
267/21 - De congratulações e aplausos ao Sr. Alexandre Ribeiro Rusafa, Assistente Social do
Hospital Unimed Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de forma
incansável em prol dos munícipes, principalmente nesse período de pandemia da COVID-19,
levando informações aos familiares, que por muitas das vezes não são as melhores, mais que
profissionalismo e sensibilidade consegue de certa forma amenizar a dor da notícia transmitida.
268/21 - De congratulações e aplausos a todos os profissionais fisioterapeutas do Hospital
Unimed Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de forma incansável
em prol dos munícipes, principalmente nesse período de pandemia da COVID-19, externando
nossa sincera gratidão e carinho aos merecidos homenageados.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
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53/21 - 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 Lei nº 6.625, de 18 dezembro
de 2020 que dispõe sobre o Orçamento 2021 e da Lei Complementar nº 1.090, de 06 de julho de
2021 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
54/21 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 16.697.910,00
(Dezesseis milhões, seiscentos e noventa e sete mil e novecentos e dez reais) e dá outras
providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 07 de julho de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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