30ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 13 DE SETEMBRO 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 30ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 13 de setembro de 2021, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Discussão e votação dos Requerimentos nºs 1.310, 1.311, 1.313, 1.314 e
1.318/2021, bem como das Moções nºs 326 e 331/2021, remanescentes da 28ª
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: EMENDA Nº 7/2021, da VEREADORA RAQUEL
BORGES SPADA: EMENDA Nº 01 (ADITIVA), ao Projeto de Lei nº 63/2021, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que dispõe sobre a criação do Projeto
“Amigos da Natureza” no Município de Ourinhos e dá outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 63/2021, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Dispõe sobre a criação do Projeto “Amigos da
Natureza” no Município de Ourinhos e dá outras providências.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2021, do
PREFEITO MUNICIPAL: Estabelece critérios para a viabilização de
empreendimentos no programa “Casa Verde e Amarela”, instituído pelo Governo
Federal, na forma da Lei Federal nº 14.118, de 12/01/2021 e dá outras providências.

4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2021,
dos VEREADORES GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / CÍCERO DE
AQUINO: Acrescenta o § 4º ao art. 293-A, da Lei nº. 863, de 1º. de dezembro de
1967, que institui o Código de Posturas, Costumes e Bem Estar do Município e dá
outras providências.
5. Única Discussão e Votação: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2021,
do VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO: Institui o Diploma Comemorativo
"2021 - Ano do Cinquentenário da AMO-SIM - Associação Mirim de Ourinhos e
Serviço de Integração de Meninas", a ser outorgado à notável instituição, pelo
transcurso dos 50 anos de Fundação.
6. Única Discussão e Votação: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3/2021,
dos VEREADORES SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / FERNANDO ROSINI: Institui
o Diploma Comemorativo a ser outorgado à AADF - Associação de Assistência ao
Deficiente Físico de Ourinhos, que no ano de 2021 completa 43 anos de Fundação,
com brilhante atuação na prestação de serviços assistenciais e na defesa dos
direitos sociais às pessoas com deficiência e suas famílias.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de setembro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 30ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.359/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se reparar os aparelhos da
academia da saúde da Praça Aldivino de Souza "Butura", ou mesmo substituí-los por novos, no
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
1.360/21 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem,
quanto à possibilidade de se efetuar pintura na Passarela Martins Quirino da Silva, no km 375,5
(Vila Boa Esperança), bem como na passarela do km 376 (defronte ao Tênis Clube), ambas
situadas na Rodovia Raposo Tavares.
FERNANDO ROSINI
1.361/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar melhorias na Praça
José Cardinali Mader, na Vila Boa Esperança, tais como: pintura, renovação da iluminação,
arborização e limpeza.
ROBERTA STOPA
1.362/21 - Encaminha abaixo-assinado de moradores(as) do Residencial Recanto dos
Pássaros II, solicitando que seja atendido o pedido protocolado junto ao Poder Executivo
municipal sob número 2.206/2021.
1.363/21 - Encaminha abaixo-assinado de moradores(as) e trabalhadores(as) das
empresas situadas na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, na Vila Califórnia, solicitando que
sejam atendidos os pedidos protocolados junto ao Poder Executivo municipal sob números
1.630/2021 e 1.631/2021, que requerem a pavimentação da via em questão.
1.364/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.071/2021, que requer
informações referentes à possibilidade de se descentralizar a vacinação da Covid-19 para as
unidades básicas de saúde (UBS) e centros de saúde, bem como de se direcionar as doses da
Janssen (dose única) para pessoas com maior dificuldade de retorno da segunda dose.
1.365/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se organizar a vacinação contra
a COVID-19 em Ourinhos de maneira que seja divulgado, previamente, um calendário semanal
das ações.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.366/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bicicletários pela
cidade.
1

CÍCERO DE AQUINO
1.367/21 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 1.188/2020 e
2.084/2019, que requerem informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
calçamento de um trecho da península construída no lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.368/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 277/2021, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Matilde Abucham
Abujamra, bem como construção e reforma de suas guias e sarjetas, e instalação de
iluminação pública LED.
FERNANDO ROSINI
1.369/21 - Requer informações sobre a possibilidade de melhorias na iluminação e
arborização da área verde ao lado da quadra de esportes Mário Santos Soares - (Marico), Vila
Margarida.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.370/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 01/2021, que solicita revitalização
da rotatória situada na confluência entre a Rua Vicente Ernesto de Lucca, Rua Antônio
Bonifácio, Rua Noboru Endo e Rua Adalberto Dias Bogado, no Jardim Anchieta.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.371/21 - Requer informações sobre a possibilidade de implantação de mão dupla de
direção em toda a extensão da Rua Eduardo Peres.
1.372/21 - Requer informações sobre a possibilidade de melhorias na grade do sistema de
drenagem, bem como no asfalto, no cruzamento da Rua Eduardo Peres com a Rua Barão do
Rio Branco.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.373/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 299/2021, que solicita pavimentação
asfáltica, com a construção de guias e sarjetas, ligando a Rua Antônio Caetano Chaves, do
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, ao acesso à Rodovia Orlando Quagliato SP 327.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.374/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de
velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua Benjamin Constant, defronte ao numeral 532
(Colégio Dom Gaspar), na Vila Moraes, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
1.375/21 - Requer informações sobre a possibilidade de inversão da mão de direção da
Rua Benjamin Constant - Vila Moraes.
FERNANDO ROSINI
1.376/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça em área verde
na Rua João Bond - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
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1.377/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça em área verde
na Alameda Djalma William Afonso - Residencial Parque Gabriela.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.378/21 - Requer informações sobre o que acontecerá com os funcionários efetivos da
Superintendência de Água e Esgoto em caso de concessão.
1.379/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o quadro de
médicos pediatras que atendem na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
1.380/21 - Requer informações sobre o salário-base dos educadores infantis em todos os
níveis do município de Ourinhos.
CÍCERO DE AQUINO
1.381/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.925/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de estudos para que seja realizada a substituição dos
eucaliptos localizados no entorno do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, por
árvores de menor porte, conforme resposta na data de 26 de janeiro de 2021.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.382/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.100/2021, que solicita substituição
de lâmpadas inoperantes em diversos postes da Rua Duque de Caxias, defronte aos nºs 304
(Supermercado Avenida); 406 (Estacionamento Supermercado Avenida) e 1.138 (em frente à
Agrolub).
FERNANDO ROSINI
1.383/21 - Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de construção
de praça em área verde na Rua Francisca Robles Madeira, no Jardim São Silvestre.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.384/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se elaborar projeto para
construção de praça em terreno da Rua Zaida Pontara de Souza (Rua 10), no Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi, a fim de facilitar a viabilização de recurso visando a
realização dessa benfeitoria tão clamada pela referida população.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.385/21 - Requer informações sobre a possibilidade de construção de praça no Jardim
Vale do Sol, no terreno existente na Rua Luiz Alberto Botelho.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.386/21 - Requer informações sobre atendimento ao protocolo de munícipe sob nº
16384/2021, o qual solicita remoção de espécie arbórea que se encontra comprometida por
cupim.
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SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
1.387/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura ampliar o valor dos
subsídios repassados às entidades assistenciais, para que possam custear os valores gastos
com a cobrança de água.
1.388/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um subsídio para destinar
às Associações de Moradores de Bairros, visando à realização de trabalhos em prol de seus
respectivos bairros.
ROBERTA STOPA / NILCE ARAUJO GARCIA
1.389/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se manter as aulas das escolas
estaduais de Ourinhos de forma remota, conforme ofício do diretor estadual e coordenador
regional da Subsede da APEOESP de Ourinhos.

INDICAÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.221/21 - Solicita retirada de galhada na Rua João de Pontes, defronte ao n° 393, no
Jardim Paulista.
CÍCERO DE AQUINO
1.222/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade/quebra-molas na Rua José
Emídio Vicente "Zé Bonito", nas proximidades do n° 320, no Parque Valeriano Marcante.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.223/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua João Rafael Bardi (Faé), no
Jardim São Carlos, na qual, segundo moradores, existem cinco lâmpadas queimadas.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.224/21 - Solicita a retirada de galhadas existentes na Rua Liberdade, próximo ao nº 290
- Vila Odilon.
1.225/21 - Solicita a substituição de diversas lâmpadas inoperantes em diversos postes
existentes no Condomínio Terra Dourada, no Bairro Água do Jacu.
1.226/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Paraná, em diversos
postes do 552 ao 620 - Centro.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.227/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Vereador Adelino
Breve, no Jardim Josefina.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.228/21 - Solicita a retirada de várias galhadas existentes no final da Rua Alpino Buratti,
nas proximidades do acesso à Rodovia Melo Peixoto.
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SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
1.229/21 - Solicita pintura de sinalização de solo em frente à EMEF "Pedagogo Paulo
Freire", situada na Rua Martins Quirino da Silva.
FERNANDO ROSINI
1.230/21 - Solicita instalação de iluminação pública em toda a extensão da Rua Benedito
José Pinheiro - Oficial de Justiça - Jardim Tropical.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
339/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Carlos Abel.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
340/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Sérgio Pereira, aos 47 anos.
RAQUEL BORGES SPADA
341/21 - De congratulações ao Sindicato Rural de Ourinhos, ao SENAR e à arquiteta Ana
Carolina de Oliveira Miranda, pelo oferecimento de curso gratuito, em parceria com o Projeto
Revitalizando em Famílias.

PROJETO DE LEI :
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
77/21 - Dispõe sobre a proibição de nomeações de cargos comissionados ou de funções
de confiança para condenados por violência contra a mulher em âmbito municipal.
Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de setembro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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