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38ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 08 DE NOVEMBRO 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 38ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 08 de
novembro 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 73/2021, do
VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI: Institui a "Semana
Municipal de Conscientização de Proteção das Nascentes e Mananciais"
no Calendário Oficial do Município de Ourinhos.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22/2021,
dos VEREADORES JOSÉ ROBERTO TASCA / NILCE ARAUJO GARCIA /
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE: Cria o “Selo Protetor/Cuidador AUAUMIAU” no âmbito do município de Ourinhos, a ser conferido aos
influenciadores de destaque na causa animal, e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de novembro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 38ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
FERNANDO ROSINI
1.769/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar melhorias na Praça
Demétrio Pedraça, tais como: revitalização, pintura, melhoria na qualidade da iluminação pública,
instalação de playground e arborização.
1.770/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar melhorias na Praça
Olivério Mercante, tais como: revitalização, pintura, melhoria na qualidade da iluminação pública,
instalação de playground e arborização.
CÍCERO DE AQUINO
1.771/21 - Requer informações quanto ao cronograma de recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Lino Rosignoli.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.772/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir estacionamento na
EMEI "Nhandeara".
RAQUEL BORGES SPADA
1.773/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se contratar médicos ginecologistas
para atendimento nas unidades básicas de saúde.
1.774/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se tomar providências urgentes
visando solucionar os problemas envolvendo o tráfego de pedestres no cruzamento entre as Ruas
9 de Julho e Arlindo Luz, pois diversos idosos vêm tropeçando na sinalização de trânsito ali
instalada (tachões).
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.775/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir uma nova rua de
acesso entre a linha férrea, interligando a Rua Vitório Christoni, Rua Braz Christoni e a Rua 14 de
Julho, de forma a facilitar o tráfego.
CÍCERO DE AQUINO
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1.776/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 621/2021 e 1.315/2020, que
solicitam a iluminação de LED ou de qualquer outro tipo na praça localizada na Rua Zulmira Lima
dos Santos, na Vila Operária, haja vista que o local se encontra totalmente na escuridão.
ROBERTA STOPA
1.777/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 246/2021, que requer informações
sobre as creches do município de Ourinhos.
1.778/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.480/2021, que requer
informações referentes à nomeação da Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Inclusão.
1.779/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.476/2021, que requer
informações referentes aos cargos e funções dos/as servidores/as da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social.
1.780/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.469/2021, que requer
informações referentes aos cargos comissionados e funcionários/as da Secretaria Municipal de
Inclusão.
FERNANDO ROSINI
1.781/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Praça
Manoel Lopes, tais como: revitalização, pintura e playground para crianças.
1.782/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na área
localizada na esquina da Rua Isabel Gonçalves de Lima com a Avenida Presidente Goulart Jardim Santos Dumont, tais como: revitalização, pintura, iluminação pública, arborização e
playground para crianças.
RAQUEL BORGES SPADA
1.783/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma campanha
permanente de proteção e prevenção contra o abuso sexual infanto-juvenil nas instituições de
ensino de Ourinhos, com base no título de "O Segredo da Tartanina", com o acompanhamento de
profissionais atuantes na área, tais como: psicopedagogos, conselheiros tutelares e demais
educadores, bem como a participação de contadores de histórias como voluntários.
CÍCERO DE AQUINO
1.784/21 - Requer informações sobre a existência de concessão vigente de uso da pista de
arrancadão ao Extreme Motor Club.
1.785/21 - Requer informações, junto à Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL -, sobre a
possibilidade de se instalar poste na praça localizada defronte à Rua Zulmira Lima dos Santos.
ROBERTA STOPA
1.786/21 - Requer informações referentes ao galpão em que se realiza o recebimento dos
produtos de agricultura familiar adquiridos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).
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1.787/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.328/2021, que requer
informações referentes ao termo de colaboração da Secretaria Municipal de Saúde com a
Associação dos Diabéticos de Ourinhos (ADO) para atendimento ambulatorial.
ROBERTA STOPA / NILCE ARAUJO GARCIA / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.788/21 - Requer informações referentes à execução da Lei Federal nº 10.639/2003, que
garante a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, nos estabelecimentos
de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares.
ROBERTA STOPA
1.789/21 - Encaminha abaixo-assinado dos(as) moradores(as) do Jardim Itamaraty
solicitando, através do Mandato Coletivo, providências urgentes e já solicitadas via protocolo na
Prefeitura Municipal.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.790/21 - Requer informações sobre a forma de pagamento do empréstimo da Prefeitura de
R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), que será pago pelo povo, esclarecendo o valor da
parcela, juros e o valor final do contrato.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / RAQUEL BORGES SPADA
1.791/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade
de ceder dois funcionários ou estagiários à Farmácia Medex da cidade de Assis, com a finalidade
de contribuir na triagem e distribuição de medicamentos de alto custo.

INDICAÇÕES:
VALTER DO NASCIMENTO
1.391/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Francisco Cristoni, defronte ao
nº 252.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.392/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Henrique Terçariol, próximo ao nº 180.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.393/21 - Solicita substituição de lâmpada defeituosa no cruzamento da Avenida Horácio
Soares com a Rua Mário Tolotto, haja vista que a lâmpada em face vem apresentando
funcionamento irregular, acendendo e apagando de maneira intermitente, o que deixa o
cruzamento às escuras em muitas ocasiões.
1.394/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Floriano Peixoto, próximo ao
n° 60.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.395/21 - Solicita troca de lâmpada na Avenida Comendador José Zillo, próximo ao n° 1.000
(defronte ao antigo estacionamento da Bunge).
FERNANDO ROSINI
1.396/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes e pintura na Praça Presidente
Kennedy (Praça do Seminário).
RAQUEL BORGES SPADA
1.397/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Profa. Josefa
Cubas da Silva, em frente a área verde, pois os carros passam em alta velocidade pelo local.
1.398/21 - Solicita colocação de fresa no estacionamento da escola EMEF "Prof. José Alves
Martins", pois quando chove fica complicado para estacionar próximo ao local.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.399/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Santos Dumont, esquina com o Clube
Atlético Ourinhense, na Vila Boa Esperança.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.400/21 - Solicita operação "tapa buracos" no cruzamento das Ruas Prudente de Moraes e
Cristóvão Colombo.
RAQUEL BORGES SPADA
1.401/21 - Solicita a instalação de barreira de contenção e limpeza na quadra de futebol da
área verde localizada na Rua Abrahão da Silva Cabral - Jardim Brilhante.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.402/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Parteira Maria Luiza Capana - Vila São Luiz.

MOÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
401/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Gualter.
402/21 - De congratulações ao Tenente Nielson Aparecido Rodrigues da Silva, do 3º Pelotão
da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo - Base Ourinhos, pela promoção ao posto de
Tenente e passagem para a Reserva (aposentadoria).
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
403/21 - De congratulações à Auto Peças e Mecânica Pimentel, pelos 27 anos de excelentes
serviços prestados em nosso Município.
Pag. 4

CÍCERO DE AQUINO
404/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Bento Manoel Dias Moura.
405/21 - De pesar pelo falecimento da jovem Ana Carolina Figueiredo Silva.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
406/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Cláudio Ortigosa Vendramini.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
407/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Lourival Ruiz Martins.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
408/21 - De congratulações à Clínica Veterinária Liga Animal, pelo transcurso de um ano de
excelentes trabalhos prestados à população de Ourinhos e região.
409/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Ferreira de Azevedo.
410/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Reinaldo Pires (Renão).
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
411/21 - De congratulações ao Clube dos Coroas, pelos 43 anos de relevantes serviços
prestados em nosso Município.
FERNANDO ROSINI
412/21 - De congratulações ao Posto de Coleta do Laboratório Ourilab, situado na Rua
Arlindo Luz nº 1.201, que completa 6 anos nesse mês de novembro, e também ao Laboratório
Ourilab, em geral, que presta um serviço de excelência há mais de 27 anos em Ourinhos.

PROJETOS DE LEI :
ROBERTA STOPA
90/21 - Institui a CIPTEA (Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista), no município de Ourinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
91/21 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Luiz Carlos Melchior).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / RAQUEL BORGES SPADA
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7/21 - Concede o título de “Cidadã Ourinhense” à Sra. Rubenita Maria Leite Cardoso, pelos
relevantes serviços prestados e importante participação na vida de tantos munícipes Ourinhenses,
especialmente na vida de jovens que fizeram parte da AMO-SIM - Associação Mirim de Ourinhos e
Serviço de Integração de Meninas.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
ÉDER JÚLIO MOTA / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / RAQUEL BORGES SPADA / VALTER
DO NASCIMENTO / FERNANDO ROSINI
23/21 - Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes
(Resolução nº 06/2021), com a finalidade de apurar denúncias de pessoas imunizadas contra o
Coronavírus (COVID-19) em nosso Município, mesmo sem pertencer aos grupos prioritários.

EMENDA:
FERNANDO ROSINI / LUIZ DONIZETTI BENGOZI / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
10/21 - Ao Projeto de Lei nº 76/2021, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2022 e dá outras
providências, que acrescenta o Art. 5º, dispondo sobre as emendas individuais dos Vereadores ao
Projeto de Lei Orçamentária Anual, renumerando, assim, o atual Art. 5º do referido Projeto para 6º.
Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de novembro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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