28ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 30 DE AGOSTO 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 28ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 30 de agosto de 2021, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Discussão e votação da Moção n° 301/2021, remanescente da 26ª Sessão
Ordinária; dos Requerimentos nºs. 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.262, 1.277 e
1.287/2021, bem como das Moções nºs 310, 314 e 317/2021, remanescentes da 27ª
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. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 27/2021, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Cria o projeto “Mulher Empreendedora” e estabelece as
diretrizes para o fomento do empreendedorismo entre as mulheres no município de
Ourinhos e dá outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2021, do
PREFEITO MUNICIPAL: Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 956, de 06 de
abril de 2017, que dispõe sobre a instituição, organização e atuação do Controle
Interno no Município, nos termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município, art. 31 da
Constituição Federal e art. 59 da Lei Federal nº. 101/2000 e dá outras providências.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 25 de agosto de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 28ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.295/21 - Requer informações sobre a possibilidade de revitalização da praça na Área
Institucional 303, no Jardim Santa Felicidade; contemplando instalação de playground,
academia de saúde, bancos, construção de pista de caminhada, etc.
1.296/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo no
cruzamento da Rua Júlio Mori com a Avenida Horácio Soares.
FERNANDO ROSINI
1.297/21 - Requer informações sobre a possibilidade de melhorias, tais como: iluminação,
paisagismo, pintura, arborização, roçada e poda de árvore, na Praça Bertulino Custódio, na
Rua Antônio Soares da Silva - Vila Boa Esperança.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.298/21 - Requer informações sobre o número de consultas com especialidades, bem
como relação das especialidades disponíveis no Ambulatório de Especialidades Municipal,
situado ao lado da sede da Secretaria Municipal de Saúde.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.299/21 - Requer informações sobre a possibilidade de ampliação e melhorias no
estacionamento próprio para ambulância na UBS "Daniel Baltus" (UBS CAIC) - Jardim
Anchieta.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.300/21 - Requer informações sobre cronograma para a realização de melhorias na
iluminação da Praça Prefeito Benedito Camargo (Catedral/Matriz), principalmente em torno da
igreja.
1.301/21 - Requer informações sobre a possibilidade de prolongamento da ciclovia e pista
de caminhada existente na Avenida Vitalina Marcusso - Jardim das Paineiras.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.302/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.748/2019, tendo em vista o
mês de setembro (Setembro Verde), em apoio à inclusão da pessoa com deficiência intelectual
e múltiplas na sociedade.
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1.303/21 - Requer informações acerca do quantitativo de acidentes ocorridos com animais
peçonhentos (escorpiões) e as dotações orçamentárias destinadas para as aquisições dos
diversos tipos de soros.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.304/21 - Requer informações sobre o número de consultas e a quantidade de exames,
bem como de cirurgias realizadas mensalmente pelo AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues".
RAQUEL BORGES SPADA
1.305/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um plano de carreira para
os professores de música e de dança do Centro Cultural Tom Jobim.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.306/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 199/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar ponto de água em área municipal para o
desenvolvimento do projeto de Horta Comunitária, bem como utilização no campo de futebol
existente na mesma área, localizada na Rua Maria José Milani - Residencial Recanto dos
Pássaros II.
1.307/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.115/2021, que solicita substituição
de cerca de 15 (quinze) lâmpadas inoperantes na Avenida Vitalina Marcusso, no trecho entre o
Jardim das Paineiras até próximo à FATEC e ao AME.
VALTER DO NASCIMENTO / LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.308/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar plantio de árvores
frutíferas na Praça Luís Vaz de Camões, ao lado do Bom Preço Supermercado, no Jardim
América, de acordo com a Lei nº 6.617/2020.
CÍCERO DE AQUINO
1.309/21 - Requer informações através de cópias que comprovem os gastos citados no
Projeto de Lei n° 52/2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto
à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais), nos
termos da Resolução CMN n° 4.589, de 29 de junho de 2017, destinados à construção de
abrigos para passageiros de ônibus e pavimentação/recapeamento de vias públicas, em
especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
1.310/21 - Requer informações através de cópias que comprovem os gastos citados no
Projeto de Lei n° 01/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Brasil S/A até o valor de R$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões de reais), nos
termos da Resolução CMN n° 4.589, de 29 de junho de 2017, destinados aos investimentos na
modernização da gestão pública, iluminação pública e segurança pública, em especial as
disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
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1.311/21 - Requer informações através de cópias que comprovem os gastos citados no
Projeto de Lei n° 26/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Brasil S/A até o valor de R$ 8.300.000,00 (Oito milhões e trezentos mil reais), nos
termos da Resolução CMN n° 4.589, de 29 de junho de 2017, destinados à aquisição de
equipamentos para modernização da iluminação pública, em especial as disposições da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.312/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar e efetuar melhorias
na UBS "Daniel Baltus" (UBS CAIC), realizando construção de novas salas, instalações de arcondicionado, melhorias nos telhados, área de espera, banheiros para pacientes, etc.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / RAQUEL BORGES SPADA
1.313/21 - Requer informações sobre quando será realizado o conserto do aparelho de
Raio-X no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão).
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.314/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o projetopiloto da criação do ambulatório de feridas.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.315/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar pneus
inservíveis, bem como tinta branca à Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini, para projeto de revitalização de área municipal localizada na Rua
Maria José Milani, no Recanto dos Pássaros II.
CÍCERO DE AQUINO
1.316/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Executivo Municipal, junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, tomarem providências quanto à poluição
causada há anos pela empresa Concremax, a qual, diariamente, na fabricação de concreto,
produz o pó de cimento que, além da sujeira que adentra todos os imóveis nas proximidades,
causa sérios problemas respiratórios aos moradores vizinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
1.317/21 - Requer informações, junto ao Governo do Estado, sobre a possibilidade de se
implementar em nosso Município o projeto "Casa da Mulher" para prestação de atendimento,
proteção, acolhimento e capacitação às mulheres.
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CÍCERO DE AQUINO
1.318/21 - Requer informações, através de cópias, de documentos que comprovem os
gastos citados no Projeto de Lei n° 06/2018 (Lei nº 6.418/2018), que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A, até o valor de R$
5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), nos termos da Resolução CMN n° 4.589, de 29 de
junho de 2017, destinados à infraestrutura viária e mobilidade urbana da gestão e iluminação
pública, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI / VALTER DO NASCIMENTO
1.319/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar plantio de árvores
frutíferas no Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB), de acordo com a Lei nº 6.617/2020.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.320/21 - Requer informações sobre a possibilidade de revitalização da Área Institucional
382, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, com instalação de playground,
academia da saúde, pista de caminhada, bancos etc.
FERNANDO ROSINI
1.321/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Associação de
Moradores da Vila Boa Esperança, com iluminação total, pintura, arborização, campo de areia
iluminado, instalação de bancos e mesas, melhorias nos banheiros e vestiários, pomar solidário
e retirada de entulhos.
FERNANDO ROSINI / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
1.322/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Associação de
Moradores do Jardim Itamaraty/Paris, com iluminação total, pintura, arborização, campo de
areia iluminado, instalação de bancos e mesas, melhorias nos banheiros e vestiários, pomar
solidário, roçada, limpeza e retirada de entulhos.
FERNANDO ROSINI
1.323/21 - Requer informações sobre estudos, planejamento e eventual cronograma para
os serviços de revitalização, iluminação e arborização do Lago da FAPI, no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, para práticas de esporte e lazer.
1.324/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se analisar e estudar a viabilidade
da implementação, gratuitamente, de cursos de canoagem e caiaque no Lago da FAPI, recinto
do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, preparando e adaptando o espaço e sua
estrutura para essa finalidade.
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INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.195/21 - Solicita limpeza em bueiro situado no cruzamento da Rua Benjamin Constant
com a Avenida Dr. Altino Arantes.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.196/21 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua Lázaro José
Pereira - Jardim Santa Felicidade.
1.197/21 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua Zaia Merege
Farah - Jardim Santa Felicidade.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.198/21 - Solicita construção de balanção de concreto na Avenida Santino Brianezi,
esquina com a Rua Fernando Natale - Jardim Santos Dumont, para um correto escoamento
das águas pluviais.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.199/21 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador
Adelino Breve com a Rua Sebastiana Cândida de Paula Carvalho, no Jardim Josefina.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.200/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na viela existente na Rua
Manoel de Oliveira, entre os n°s 310 e 320, no Jardim São Judas Tadeu.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.201/21 - Solicita implantação de redutores de velocidade (quebra-molas ou lombofaixas)
em pontos da extensão da Rua Sérgio Oliveira de Moraes - Jardim Industrial.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.202/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Izaira Saladini
Crivellari - Jardim Santa Felicidade.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.203/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-mola ou lombofaixa) na
Rua Orlando Azevedo, próximo ao nº 379, no Parque Minas Gerais, tendo em vista a alta
velocidade que se verifica no local, com frequência.
1.204/21 - Solicita retirada de entulho acumulado na Rua Paulo Duzi, próximo ao nº 1.009,
no Jardim Guaporé, tendo em vista que os moradores têm crianças e estão com medo do
surgimento de animais peçonhentos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.205/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Luiz Francisco de
Castro, defronte ao nº 234, no Jardim Brilhante.
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JOSÉ ROBERTO TASCA
1.206/21 - Solicita poda em árvore localizada na Rua Arlindo Luz, em frente ao nº 813, no
Centro.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.207/21 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento da Rua Sebastião Simião
de Souza com a Rua Irineu Pereira da Silva.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.208/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Ayrton Senna da Silva, no Conjunto Habitacional Caiuá.
1.209/21 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Francisco Masiero, no
final do asfalto (começo da estrada de terra).
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.210/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada, lombofaixa ou outro
dispositivo similar), bem como realização de serviços de pintura de faixa de pedestre, na Rua
Don José Marello nº 749, defronte ao Colégio Bagozzi.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.211/21 - Solicita construção de balanção de concreto, visando o correto escoamento das
águas pluviais, na Avenida Maria Paulina Melchior da Silva, defronte ao nº 493, no Jardim
Itamaraty.

MOÇÕES:
FERNANDO ROSINI
322/21 - De congratulações ao Vereador João Newton César Gerduli, do município de
Salto Grande (SP), pelo excelente trabalho solidário prestado à família de Lorenzo de Jesus
Lima Veiga em prol da sua cirurgia.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / ALEXANDRE ARAUJO
DAUAGE
323/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Silvio do Amaral Diniz (Melancia).
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
324/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Nelson Luiz (Nelsinho Sanfoneiro).
RAQUEL BORGES SPADA
325/21 - De congratulações à Sra. Maria Regina Paschoal de Moraes, pelo lançamento do
Livro de Oração.
326/21 - De congratulações à Vereadora Juliana Aparecida Raucci Reis, da cidade de
Canitar-SP, que começou o Projeto MADE nº 869/2021, que foi aprovado no dia 19 de abril de
2021.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
327/21 - De congratulações ao Sr. Eduardo Roteroti Azoia, proprietário da Panificadora
Prestígio, na COHAB, pela disponibilização da chamada mesa solidária.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
328/21 - De congratulações e aplausos à dupla de cantores Célio e Serginho pela
participação no Quadro Dez ou Mil do Programa do Ratinho.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
329/21 - De congratulações à Sra. Rosemeire Sedassari, atleta da Secretaria Municipal de
Esportes, que conquistou duas Medalhas de Ouro e uma Medalha de Prata no 53º
Campeonato Paulista de Atletismo Master.
330/21 - De congratulações ao Sr. Homero Fernandes de Andrade, treinador da atleta
Rosemeire Sedassari, da Secretaria Municipal de Esporte, que conquistou duas Medalhas de
Ouro e uma Medalha de Prata no 53º Campeonato Paulista de Atletismo Master.
RAQUEL BORGES SPADA
331/21 - De congratulações à ADO - Associação dos Diabéticos de Ourinhos, por ser
escolhida para realizar testes de equipamentos de última geração aprovados pela ANVISA em
medição de glicemia.
FERNANDO ROSINI
332/21 - De congratulações pelo transcurso do Dia do Soldado, comemorado em 25 de
agosto, prestando nosso reconhecimento e agradecimento a esses homens e mulheres que
com dedicação e bravura arriscam suas vidas em prol da segurança do país, no Exército,
Marinha e Aeronáutica, bem como das corporações ligadas ao Estado, como Polícia Militar,
Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / FERNANDO ROSINI
333/21 - De congratulações e aplausos pelo Dia do Feirante, comemorado no dia 25 de
agosto, homenageando essas importantes pessoas que contribuem para a alimentação
saudável da população, com alimentos frescos e naturais da agricultura familiar, mantendo viva
essa tradição cultural tão frequentada e prestigiada em nosso Município.

PROJETOS DE LEI :
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
70/21 - Dispõe sobre denominação de quadra esportiva no Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato (Quadra Esportiva Benedito Teodoro).
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JOSÉ ROBERTO TASCA
71/21 - Dispõe sobre a proibição das práticas de malabarismo ou performance com facas,
facões, instrumentos pontiagudos ou cortantes e fogo, que possam de alguma forma ameaçar
a integridade física de terceiros (pedestres) ou dos próprios artistas de rua ou, ainda, causar
danos materiais nos cruzamentos e semáforos das vias urbanas no âmbito do município, e dá
outras providências.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
ÉDER JÚLIO MOTA
15/21 - Altera o Artigo 128 da Lei Complementar nº 990, de 3 de julho de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL
16/21 - Altera dispositivos das Leis Complementares nºs 1.031, de 04 de abril de 2019 e
1.038, de 25 de junho de 2019, que dispõem sobre o Estatuto da Guarda Municipal de
Ourinhos (GMO), composto por plano de cargos, carreiras e vencimentos, organização da
Guarda Municipal de Ourinhos, código disciplinar e dá outras providências.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
4/21 - Concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Sr. José Ricardo Bordinhon (Ricardo
do Trenzinho), pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à comunidade do município
de Ourinhos.
Secretaria da Câmara Municipal, em 25 de agosto de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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