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40ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 22 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 40ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 22 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 81/2021, dos
VEREADORES RAQUEL BORGES SPADA / JOSÉ ROBERTO TASCA:
Institui a “Semana Municipal de Incentivo à Doação de Cabelos para
Pessoas em Tratamento de Câncer” no Município de Ourinhos, e dá outras
providências.
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 17 de novembro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 40ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.815/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.181/2021, que solicita implantação
de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Manoel Vieira Júnior, defronte à Praça
Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Europa.
1.816/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 369/2021, que solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas de sinalização de trânsito no entorno do Mercado
Municipal, localizado na Rua Miguel Vita.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.817/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar melhorias nos
sanitários do Velório Municipal.
ROBERTA STOPA
1.818/21 - Requer informações sobre o cumprimento da lista de chamada dos/as
candidatos/as aprovados/as no concurso 01/2019 de 23/07/2019.
1.819/21 - Requer informações quanto ao projeto de recuperação e revitalização da área
com erosão da Água da Veada, assim como as plantas e projetos dos Parques Lineares da
Água da Veada e dos Córregos dos Jardins Oriental e Matilde e a planta e o projeto do Centro
de Controle de Zoonoses (CCZ).
RAQUEL BORGES SPADA
1.820/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Guarda Municipal de Ourinhos
permanecer por mais tempo no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.821/21 - Requer informações sobre a possibilidade de não se gastar dinheiro público
com carnaval em Ourinhos em 2022.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.822/21 - Requer informações sobre as providências executadas em relação ao combate
à proliferação de animais peçonhentos (cobras, escorpiões, aranhas, etc), haja vista o grande
número de ocorrências informadas por parte de munícipes.
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CÍCERO DE AQUINO
1.823/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudo financeiro no
sentido de se efetuar o rateio aos profissionais da educação do superávit dos recursos do
FUNDEB como reconhecimento pela produtividade e como incentivo aos profissionais da
educação da rede municipal de Ourinhos-SP, que estejam em pleno exercício de suas funções.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.824/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura fazer um estudo para
utilizar placas de energia solar nos prédios públicos.
1.825/21 - Requer estudos sobre a possibilidade de se criar o Cartão Receita,
possibilitando a renovação automática das receitas médicas para retirada de medicamentos
por pacientes com doenças crônicas.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.826/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza e pintura do
Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão).
NILCE ARAUJO GARCIA
1.827/21 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 439/2021 e à
Indicação nº 258/2021, que solicitam a instalação de câmeras de videomonitoramento e
limpeza periódica do Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes, pois está todo poluído com
garrafas e lixo, bem como requer informações relativas a fato registrado de maus-tratos e
morte de animal (pato) que vive naquele habitat, noticiado pela imprensa.
ROBERTA STOPA
1.828/21 - Requer um relatório de acompanhamento das mudas de árvores plantadas nos
últimos 2 anos, informando a localização, a pega dessas mudas e a necessidade de
substituição, além de informações sobre a rega e manutenção das mesmas.
RAQUEL BORGES SPADA
1.829/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação de Natal no
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
1.830/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área verde do
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
ROBERTA STOPA
1.831/21 - Requer as portarias com as nomeações dos/as conselheiros/as de todos os
Conselhos Municipais de Ourinhos.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.832/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.016/2021, que solicita roçada e
limpeza na Rua Salim Abuhamad, próximo ao nº 251, a fim de combater a proliferação de
escorpiões no local.
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INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.419/21 - Solicita roçada e limpeza geral na praça do Residencial Recanto dos Pássaros
III.
1.420/21 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas do Jardim Josefina.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.421/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Avenida Henrique Migliari,
próxima ao n° 730.
1.422/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Alameda Vereador e Presbítero
Salomão de Moraes.
1.423/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Avenida Vitalina Marcusso,
próxima à rotatória que dá acesso ao AME.
1.424/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Fábio Francisco Bordim de
Camargo, próxima ao n° 633.
1.425/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Alameda José da Cruz Thomé.
1.426/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Maria Pastora da Silva, no Jardim
São Judas Tadeu.
1.427/21 - Solicita visita sanitária na Rua Maria Cavezalli Mella, no Jardim Matilde, pois há
relatos sobre o aparecimento de muitos escorpiões, devido a via ser próxima ao córrego.
1.428/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho,
defronte ao nº 853, no Parque Minas Gerais, paralela com a Rodovia Raposo Tavares, próxima
ao Posto Machado.
1.429/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua José Benedito Frederico Jardim Anchieta.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.430/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro tipo de
dispositivo) na Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo, defronte a Praça Presidente Tancredo
Neves - Jardim Europa.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.431/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Fernão Dias Paes Leme - Jardim dos
Bandeirantes.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.432/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Nelson Marcelino da Silva "Capitão", no Parque Pacheco Chaves.
1.433/21 - Solicita melhorias no pavimento asfáltico em frente à entrada da EMEF "Profa.
Nilse de Freitas".
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1.434/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Dr. Antônio Prado, na altura do nº
1.569.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.435/21 - Solicita limpeza de boca de lobo no cruzamento das Ruas Rui Barbosa e
Campos Salles, considerando que os moradores reclamam do intenso mau cheiro que exala
nas adjacências.

MOÇÕES:
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
418/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Sebastiana de Paula Bento, aos 101 anos de
idade.
CÍCERO DE AQUINO
419/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Hélio Marcos Madeira.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
420/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ana Cristina Ferreira.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
421/21 - De congratulações e aplausos à Ourimadeiras Casa e Construção, pelos
relevantes serviços prestados à população de Ourinhos e região.
TODOS VEREADORES
422/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ibraim Roberto Ribeiro Abujanra, ex-vereador e
presidente da Câmara de Ourinhos.
RAQUEL BORGES SPADA
423/21 - De congratulações ao servidor Almir Cerqueira leite, concursado desde 11 de
novembro de 1991.
CÍCERO DE AQUINO
424/21 - De pesar pelo falecimento de Celso Garcia Alves.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
425/21 - De congratulações e aplausos aos membros da Comunidade São Carlos e
Paróquia São José, pela realização da 6ª edição da Festa da Mandioca no dia 13 de novembro,
evento de grande sucesso em nosso município, contando também com a presença de vários
munícipes das cidades da região.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
426/21 - De congratulações à JM9 Construtora, pelos relevantes serviços prestados a
nossa população, gerando empregos e participando do desenvolvimento de nossa cidade.
ÉDER JÚLIO MOTA
427/21 - De congratulações e aplausos à Sra. Valéria Marafioti, proprietária mais antiga de
banca do Centro Popular de Compras "Camelódromo".
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
428/21 - De congratulações e aplausos à Franquia Premium de Implantes, pela
inauguração da Clínica Oral Unic Ourinhos, especializada em implantodontia e com
procedimentos de estética orofacial, como lentes de contato dental, ortodontia, alinhadores
invisíveis, botox, bichectomia, entre outros, parabenizando o novo empreendimento no
Município.

PROJETOS DE LEI :
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
96/21 - Reconhece o título oficial de Rainha Efetiva e Eterna do município de Ourinhos à
Nossa Senhora de Guadalupe, nos termos do Decreto nº. 257, de 12 de dezembro de 1961, e
dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL
97/21 - Autoriza convênio de cooperação técnica com a União, representada pela
Superintendência da Receita Federal da 8ª Região Fiscal.

MENSAGEM :
PREFEITO MUNICIPAL
Ao Projeto de Lei nº 76/2021, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Ourinhos para o exercício de 2022 e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de novembro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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