39ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 16 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 39ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 16 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. Não há matérias a serem inseridas, previamente, para discussão e votação, nem
registro de requerimentos de urgências, até o momento.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 10 de novembro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 39ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
VALTER DO NASCIMENTO
1.792/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.305/2021, que solicita troca de
lâmpada queimada na Rua Benedito Perino, defronte ao nº 850 - Jardim São Domingos.
ROBERTA STOPA
1.793/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 818/2021, que requer informações
referentes ao cronograma das reuniões realizadas pela Comissão de Contingenciamento e
Prevenção ao Coronavírus - Covid-19, criada pelo Decreto Municipal nº 7.240/2020.

CÍCERO DE AQUINO
1.794/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para o
alargamento da Rua Vitório Christoni, a partir da linha férrea, antiga COIMBRA, até a rotatória da
confluência com a Rua Henrique Pontara.
1.795/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 74/2021, que solicita instalação de
mais postes de iluminação pública na área verde I, situada na Rua Henrique Terçariol.
RAQUEL BORGES SPADA
1.796/21 - Requer informações sobre a possibilidade de troca da fiação elétrica do Tiro de
Guerra 02-026.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.797/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir ciclovias interligando o
Parque Minas Gerais ao Distrito Industrial Oriente Mori.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.798/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se conceder autorização para
embarque e desembarque, fora dos pontos de parada de ônibus estabelecidos, a passageiros que
tenham mobilidade reduzida, deficiência visual, gestantes e idosos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
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1.799/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias no
dispositivo de escoamento de águas pluviais na Rua do Expedicionário, conforme especifica.
1.800/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias no
dispositivo de escoamento de águas pluviais na Rua Maria Cavezalli Mella, próximo ao nº 109, no
Jardim Matilde.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.801/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 181/2021, que requer informações
sobre a possibilidade de se implantar um Centro de Educação Ambiental no antigo horto
municipal, com quiosque, academia de saúde e pista de caminhada, transformando o local em um
ECOPARQUE.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.802/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça situada na
Avenida Santino Brianezi, esquina com a Rua Henrique Pontara, no Jardim Santa Fé.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.803/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de manutenção
nos equipamentos da academia instalada no Sistema de Lazer Maurício Carnevalle, no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.804/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre a Prefeitura
Municipal e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para construção de ciclovias às
margens da Rodovia Raposo Tavares, em toda a sua extensão, desde o Distrito Industrial Oriente
Mori até as proximidades da ponte do Rio Pardo, no município de Ourinhos.
ROBERTA STOPA
1.805/21 - Requer o envio dos processos de compensação ambiental dos anos de 2018,
2019, 2020 e 2021.
1.806/21 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 6.664/2021, que
dispõe sobre a publicização dos Conselhos Municipais e Comitês do Poder Executivo no site
oficial do Município.
1.807/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.054/2021, que requer
informações referentes ao quantitativo e à idade das pessoas internadas nas UTIs da Associação
Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos por Covid-19.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.808/21 - Requer informações sobre a possibilidade de alteração de trânsito na Rua Antônio
Zaki Abucham, para mão única de direção, no sentido bairro (Vila Boa Esperança) até a Avenida
Jacinto Ferreira de Sá.
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GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.809/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover exames de próstata à
população nos postos, tendo em vista a campanha "Novembro Azul".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.810/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade
de se afixar cartazes ou placas em todas as unidades de saúde, informando a população sobre
como impetrar recursos junto ao Ministério Público requerendo ao Estado os medicamentos de
alto custo não fornecidos.
CÍCERO DE AQUINO
1.811/21 - Requer informações, junto à Administração Municipal e ao Setor de Obras, através
de cópias de documentos da empresa contratada para realizar recapeamento asfáltico na Rua
Onofre Alves Moreira, bem como cópia sobre espessura da camada de rolamento do asfalto que
fora realizado na referida rua.
RAQUEL BORGES SPADA
1.812/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se trocar o madeiramento e as telhas
do Tiro de Guerra 02-026.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.813/21 - Requer informações da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - sobre a
possibilidade de se realizar a troca de transformador na rotatória da Avenida Vitalina Marcusso,
visando regularizar a iluminação no trecho da referida via pública utilizada como acesso ao AME
"Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" e à FATEC, bem como por pessoas que se exercitam na
pista de caminhada.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.814/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias na
iluminação pública em toda a extensão da Rua Raphael Noschesi - Jardim Paris.

INDICAÇÕES:
VALTER DO NASCIMENTO
1.403/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Jorge Tibiriçá, em frente aos nºs 43
e 63.
1.404/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Jorge Tibiriçá, em trecho próximo aos nºs
43 e 63.
1.405/21 - Solicita limpeza na passagem de nível da Rua Benjamin Constant.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
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1.406/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua José Maia de Oliveira Vicentino, próximo ao n° 536.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.407/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues,
próximo ao nº 2.072 e da rotatória nos arredores da Faculdade Estácio de Sá e da Vidraçaria
Engevidros.
1.408/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Atta Haddad, próximo ao n°
60.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.409/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE e faixa de pedestre) no cruzamento
das Ruas Ângelo Sedassari e Moacir Cassiolato.
1.410/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE e faixa de pedestre) no cruzamento
das Ruas Ângelo Barone e João de Pontes - Vila Soares.
CÍCERO DE AQUINO
1.411/21 - Solicita troca de lâmpada na Rua Alberto Mori, em frente ao nº 30, esquina com a
Rua Renato Mota, na Vila Boa Esperança.
1.412/21 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Agostinho Paiva, defronte ao nº 475,
próximo à viela.
1.413/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Vereador Felismino Vieira, defronte
ao nº 550 - postes n°s 9243 e 091118 - Jardim das Paineiras.
1.414/21 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Chavantes, defronte ao nº 175 - poste
12/134 - Jardim Matilde.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.415/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo), na
Rua Paraná, próximo ao nº 811, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
1.416/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na
Rua Raphael Noschesi, no Jardim Paris, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
1.417/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em quatro postes na Rua Pedro
Alexandre, próximo ao nº 782 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
RAQUEL BORGES SPADA
1.418/21 - Solicita troca da iluminação, por lâmpadas de LED, no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.

MOÇÕES:
TODOS VEREADORES
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413/21 - De pesar pelo falecimento do ex-Vereador Cantídio Prudêncio do Rosário.
FERNANDO ROSINI
414/21 - De congratulações à Academia Life In Motion, que desde 2017 vem proporcionando
saúde física e mental com ótima qualidade de vida para seus alunos na cidade de Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
415/21 - De pesar pelo falecimento de Paulo Batista Leite.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
416/21 - De congratulações à Sra. Rose Galego, pelos 33 anos de excelentes serviços na
direção de 8 escolinhas de futebol em nosso Município, cooperando na formação, socialização,
bem como no desenvolvimento do espírito de liderança e respeito de jovens.
417/21 - De congratulações e aplausos ao Sr. Robson Enéias Messias da Silva, pelos 6 anos
de atividades do Salão de Cabeleireiro e Barbearia, prestando excelentes serviços em nosso
Município.

PROJETOS DE LEI :
JOSÉ ROBERTO TASCA
92/21 - Institui o acesso gratuito das pessoas idosas, a partir de 60 anos, às salas de exibição
cinematográficas e teatros no Munícipio de Ourinhos e dá outras providências.
NILCE ARAUJO GARCIA
93/21 - Regulamenta a atividade voluntária de Protetores Independentes e Cuidadores de
Animais no Município de Ourinhos e dá outras providências.
JOSÉ ROBERTO TASCA
94/21 - Dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras
de licitação pública no Município e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL
95/21 - Altera dispositivos da Lei nº 6.480, de 18 de dezembro de 2018, que instituiu o
Conselho Municipal de Habitação - COMH e dá outras providências.

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO
8/21 - Concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Deputado Federal Marcos Pereira.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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9/21 - Institui Diploma Comemorativo à OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - 58ª
Subseção Ourinhos, pelos 45 anos de atividades, atuando pelos direitos humanos e sociais por
uma sociedade mais justa e igualitária.
10/21 - Institui o Diploma Comemorativo à Loja Maçônica União e Justiça II, a ser outorgado
à notável instituição, pelo transcurso dos 75 anos de fundação em nosso Município.

EMENDA:
ÉDER JÚLIO MOTA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
11/21 - EMENDA Nº 01 (MODIFICATIVA), ao Projeto de Lei n°. 82/2021, de autoria do
Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei nº 6.650, de 01 de junho de 2021, que dispõe
sobre a criação do Distintivo Esplendor da Secretaria Municipal de Segurança Pública, do
Distintivo Escudo, do Brasão e da Bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem como suas
descrições heráldicas e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 10 de novembro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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