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43ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 14 DE DEZEMBRO 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 43ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 14 de
dezembro 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 1.860 a 1.879/2021 e das
Moções nºs 437 a 442 e 447 a 455/2021, remanescentes da última 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. Segunda Discussão e Votação: EMENDA Nº 01 (ADITIVA), dos
VEREADORES FERNANDO ROSINI, LUIZ DONIZETTI BENGOZI e
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, 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.
2. Segunda Discussão e Votação: MENSAGEM, do 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.

_____ / _____
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3. Segunda Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 76/2021, do
PREFEITO MUNICIPAL: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2022 e dá outras providências.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 8 de dezembro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

Obs.:O Expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final
votação da ata, em decorrência da apreciação - em segundo turno - do
projeto de lei orçamentária, enquanto que a Ordem do Dia será
reservada, exclusivamente, para discussão e votação da matéria.

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 43ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
1.880/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras,
quanto ao atendimento aos Requerimentos n°s 1.418/2021 e 49/2020, que requerem informações
sobre as providências pelo setor responsável da Prefeitura Municipal a respeito de imóvel
localizado na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, ao lado do nº 437, levando em consideração
resposta encaminhada a esta edilidade em 1º de junho de 2020 pela Secretaria Municipal de
Governo através do Ofício 975/2020-SMG.
1.881/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.935/2017, que solicita a troca da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Avenidas Anel Viário e Joana
Bacon Amadeu - Jardim Guaporé.
1.882/21 - Requer informações junto à CPFL sobre a possibilidade de se instalar postes de
iluminação pública em toda a extensão da Avenida Anel Viário, entre o AME "Dr. Paulo Cesar
Saldanha Rodrigues" e o Jardim Guaporé.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.883/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, limpeza,
troca de lâmpadas e bancos na rotatória da Praça Francisca de Paula de Jesus Isabel - “Nhá
Chica”, no Jardim Paris.
VALTER DO NASCIMENTO
1.884/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde em
praça situada na Rua Carolina Evangelista Dalaqua, em frente ao nº 199, no Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB).
CÍCERO DE AQUINO
1.885/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 667/2021, que solicita limpeza em
todos os bueiros da Rua Benedito Perino - Jardim São Domingos.
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1.886/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 913/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Raul Pinto da Fonseca, José Velmiro
Teiga, Três, Luiz Cyriaco de Carvalho - Vicentino, bem como nas Alamedas José da Cruz Thomé,
Benedito Siqueira, Jorge Ferreira de Campos, Taiti Ito, Arcângelo Brianez, Thomaz Frazatto,
Domingos Cristoni e Alameda Vereador e Presbítero Salomão de Moraes - Jardim Santa Fé.
1.887/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.333/2021, que solicita pintura de
sinalização de solo indicando "PARE" em toda a extensão da Rua Olavo Ferreira de Sá,
principalmente no trecho que compreende as Ruas João Garbim e Cardoso Ribeiro - Vila Boa
Esperança.
1.888/21 - Requer informações se há algum estudo, projeto ou cronograma para se implantar
infraestrutura básica, com rede de esgoto, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, na Rua Emílio
Roli nº 300, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.889/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Turismo, sobre a possibilidade de se incluir no Calendário Oficial do Município, o Dia Municipal
do Comerciário (Lei 6.694), Dia Municipal do Comerciante (Lei 6.695) e Dia Municipal de Nossa
Senhora de Guadalupe (Lei 6.704).
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.890/21 - Requer o envio de relação contendo os nomes, cargos e remuneração
(vencimentos) dos servidores que trabalham na Secretaria Municipal de Comunicação.
CÍCERO DE AQUINO
1.891/21 - Requer informações da SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos,
sobre a possibilidade de se realizar reparos ou conserto da rede de esgoto a "céu aberto"
existente entre a Avenida Vitalina Marcusso e a área verde Água da Veada, esclarecendo também
sobre a existência de projetos ou cronogramas para solucionar o referido problema.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.892/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.222/2021, que requer
informações sobre a equipe municipal que realiza erradicação, bem como poda de árvores no
município.
ROBERTA STOPA
1.893/21 - Requer informações sobre o cumprimento do artigo 183 da Lei Orgânica do
Município de Ourinhos, que dispõe sobre publicação e envio de relatório completo trimestral sobre
os gastos em publicidade e propaganda realizadas pela administração direta, indireta, fundações e
órgãos controlados pelo Município, na forma da lei.
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1.894/21 - Encaminha abaixo-assinado dos/as moradores/as da Vila São Luiz solicitando,
através do Mandato Coletivo Enfrente, construção de dois redutores de velocidade e/ou
lombofaixas, já requeridos via protocolo na Prefeitura Municipal.
1.895/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.243/2021, que requer
informações referentes aos dados e mapeamento das pessoas com deficiência visual no
município.
1.896/21 - Requer informações referentes ao descumprimento da Lei Complementar
Municipal nº 1.036/2019 e da Lei Estadual nº 17.389/2021, referente à soltura de fogos com
estampido na data de 4 de dezembro de 2021, como forma de comemoração à decoração natalina
do Lago Maria Aparecida Pedrotti, conhecido como Lago do Royal Park.
1.897/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal cadastrar como
emissões do CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar), que substituirá a DAP (Declaração
de Aptidão ao Pronaf) de forma gradativa a partir de 1º de janeiro de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
1.898/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o projeto "Corujão da
Saúde" com objetivo de reduzir o tempo de espera na fila por exames e cirurgias.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.899/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.006/2021, que solicita construção de
galerias pluviais e bocas de lobo em todas as ruas do Jardim Colúmbia.
1.900/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 552/2021, que solicita pintura de faixa
de pedestres e instalação de placas indicativas de limite de velocidade em toda a extensão dos
bairros: Residencial Recanto dos Pássaros, Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial
Recanto dos Pássaros III e Residencial Oswaldo Brizola.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.901/21 - Requer informações sobre eventual adesão, contatos para inscrição ou se há a
possibilidade do Município de Ourinhos participar do modelo de excelência, disponível às
Prefeituras que querem uma ECIM na cidade, visando a implantação do Programa das Escolas
Cívico-Militares, cujo prazo se encerra no dia 15 de dezembro.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.460/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placa indicando balanção de
concreto na Rua Manoel da Borba Gato, próximo ao n° 54, tendo em vista que recentemente foi
construído balanção de concreto no local.
VALTER DO NASCIMENTO
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1.461/21 - Solicita substituição de três lâmpadas inoperantes na Rua Argemiro Batista das
Neves, próximo ao n° 264.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.462/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Dr. Caio Mizubuti,
defronte ao nº 688, na Vila Soares.
1.463/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Arturo Cassiolato,
defronte ao nº 267, no Jardim Matilde.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.464/21 - Solicita roçada, limpeza e pintura das guias e sarjetas da Vila Kennedy.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.465/21 - Solicita reparos na calçada lateral da EMEF "Profa. Josefa Navarro Lemos".
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.466/21 - Solicita roçada, limpeza e pintura de todas as guias e sarjetas do Jardim América.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
456/21 - De pesar pelo falecimento de Yanara Thais Bueno da Silva Castro.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
457/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos Rabelo.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
458/21 - De congratulações à ASSOCIAÇÃO ROUPEIRO INFANTIL “LAURA VICUÑA” pelo
belo trabalho social feito por voluntárias que dedicam de seu tempo e com muita dedicação
confeccionam pijamas infantis para serem doados para as famílias em situação de vulnerabilidade
social.
JOSÉ ROBERTO TASCA
459/21 - De congratulações e aplausos à Genius Esfiharia, pelos mais de 15 anos servindo a
população ourinhense.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
460/21 - De congratulações à Loja Bramerex, pelos excelentes serviços prestados no
município de Ourinhos.
CÍCERO DE AQUINO / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO

Pag. 4

461/21 - De congratulações ao Sr. Sérgio Aparecido Moreira, pelo ato de bravura que evitou
que uma criança de 4 anos fosse atingida por um caminhão desgovernado.
FERNANDO ROSINI
462/21 - De congratulações ao Professor Átila Castro da Silveira que há mais de 42 anos
dedica sua vida ao Judô e há mais de 28 anos em nossa cidade, trazendo a raiz do esporte e sua
cultura para nossa população.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
463/21 - De repúdio ao Canal Porta dos Fundos, pela estreia do polêmico "Especial de Natal
2021", em animação e dublagens do show humorístico, cujo tema do programa será: "Te Prego Lá
Fora", que acontecerá em 15 de dezembro, exclusivamente no serviço de streaming Paramount+.
RAQUEL BORGES SPADA
464/21 - De congratulações e aplausos às professoras e aos alunos pela dedicação e
comprometimento no Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais - Libras, realizado entre os dias
6 de outubro e 9 de dezembro, promovido pela Câmara Municipal.
FERNANDO ROSINI
465/21 - De congratulações ao Espetinho do Pavão, que há mais de quatro anos traz sabor,
alegria e lazer para a população de Ourinhos.
CÍCERO DE AQUINO
466/21 - De congratulações à ONG Arca da Fé, da cidade de Bauru, por socorrer um cavalo
na cidade de Ourinhos no dia 7 de dezembro.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
104/21 - Altera dispositivos da Lei nº 6.372, de 06 de outubro de 2017, que constitui o
Conselho Municipal do Bem Estar Animal de Ourinhos - COMBEA, e do Fundo Municipal do Bem
Estar Animal de Ourinhos - FUMBEA a ele vinculado e dá outras providências.
105/21 - Dispõe sobre o rebaixamento de guias no município e dá outras providências.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL

Pag. 5

25/21 - Dispõe sobre as regras para expedição de certidão de conformidade e de diretrizes e
uso do solo, da apresentação/aprovação dos projetos de loteamento, de desmembramento, de
unificação e de construção, da análise prévia, da expedição dos alvarás de demolição e “habitese” e/ou “ocupe-se”, da substituição de projetos, da anuência e do cancelamento de projeto e dá
outras providências.
26/21 - Regulamenta a Outorga Onerosa do Direito de Construir, nos termos do art. 155 da
Lei Complementar nº 990, de 03 de julho de 2018 (Plano Diretor do Município de Ourinhos) e dá
outras providências.
27/21 - Autoriza o Poder Executivo a conceder bônus por mérito aos servidores da Educação
lotados e em exercício nas escolas ou órgãos/unidades administrativas da Secretaria Municipal da
Educação e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 08 de dezembro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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