ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO LEGISLATIVO
DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada

Ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete
horas e seis minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Primeira Sessão Ordinária
do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas Angelo.
Para dar início aos trabalhos legislativos, o Primeiro Secretário realizou a chamada
para verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo Dauage, Alexandre
Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota,
Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia,
Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do
Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o Senhor
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr.
Ednei Alves Pereira, do Sr. Cláudio Bernini e do Sr. Dirceu de Oliveira. Por questão
de ordem, a Senhora Vereadora Roberta Stopa solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos da Flávia Alonso e da Sra. Célia Alves de Lara. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos da Sra. Merenice Regalla Artale, do Sr. João ‘Volta Seca’,
da Carolina Felinto e da Fabiane Pereira do Amaral. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. José Santiago, da Sra. Jaqueline Cristina Silva, do Sr. Cláudio
Bernini e da Dona Elza. O Sr. Presidente Santiago de Lucas Angelo também solicitou
um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Sebastião de Souza Bonfim e da
Dona Araci. Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores, o Sr. Presidente
declarou um minuto de silêncio com os profundos sentimentos dos membros desta
Casa de Leis a todos os familiares e amigos dos munícipes citados. O Senhor
Presidente informou que a sessão legislativa ordinária compreende os períodos de 2
de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro de cada ano, conforme
artigo 92, combinado com artigo 93, do regimento interno. Dando continuidade,
foram colocadas em votação as Atas da Quadragésima Quarta Sessão Ordinária e
2021 e da Nona Sessão Extraordinária de 2021, APROVADAS por unanimidade. O
Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava aberta a inscrição
para o uso da palavra no expediente, com tema livre, devendo ser realizada junto à
Segunda Secretária e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição

deverá ser solicitada junto à Segunda Secretária até o término do intervalo regimental
ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Considerando o processo com 382
páginas protocolado nesta Casa Legislativa, entregue aos Senhores Vereadores na
última sexta-feira, remetido por e-mail, juntamente com a pauta da presente sessão
para conhecimento, nos termos do que determina o Regimento Interno e a Lei
Orgânica do Município, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura da denúncia sob Protocolo nº 1.129/2021, efetuado em 21 de
dezembro de 2021, de iniciativa do Sr. Carlos Miguel Serrano Castello, em
cumprimento à legislação (Lei Orgânica do Município, Regimento Interno, DecretoLei Federal nº 201/1967, Constituição Estadual e Constituição Federal). Feita a
leitura da denúncia, o Sr. Presidente colocou em votação nominal o recebimento ou
não do pedido do munícipe, que requer a cassação do Prefeito Municipal de
Ourinhos, o Sr. Lucas Pocay Alves da Silva. O Primeiro Secretário realizou a
chamada de votação nominal e o recebimento do Protocolo nº 1.129/2021 foi
REJEITADO com doze votos contrários e três votos favoráveis. Não acolhida a
denúncia, o Sr. Presidente determinou o arquivamento do processo. A seguir, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo
dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos
Requerimentos nº s 256, 1.232, 1.284 e 1.847/2021 do Vereador Alexandre Araújo
Dauage; Requerimentos nº s 1.744, 1.841 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº s 1.417, 1.421, 1.431, 1.460, 1.467, 1.474, 1.515, 1.560, 1.620,
1.762, 1.776, 1.785, 1.795, 1.880/2021 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento
nº 1.194/2021 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 1.850, 1.851 do
Vereador Fernando Rosini; Requerimentos nº s do Vereador 1.274, 1.542, 1.849
Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos nº s 1.379, 1.817, 1.821 e 1.842, 1.872,
1.906, 1.908/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva;
Requerimentos nº s 1.540, 1.725 1.726, 1.824, 1.825/2021 do Vereador José Roberto
Tasca; Requerimentos nº s 1.050, 1.298, 1.331, 1.799, 1.800, 1.837, 1.838,
1.862/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimentos nº s 1.659, 1.822 da
Vereadora Nilce Araujo Garcia; Requerimentos nº s 1.249, 1.783, 1.830, 1.873/2021
da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s 1.789, 1.805, 1.828 e
1.836/2021 da Vereadora Roberta Stopa; Requerimentos nº s 1.135, 1.555 e 1.844,
1.898, 1.912/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo; Requerimento nº 1.848 do
Vereador Valter do Nascimento; Requerimento nº 1.839/2021 dos Vereadores
Alexandre Araújo Dauage e Nilce Araujo Garcia; Requerimento nº 1.454/2021 dos
Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva;
Requerimento nº 1.843/2021 dos Vereadores Raquel Borges Spada e Giovanni Gomes
de Carvalho; Requerimentos nº s 1.195 e 1.196/2021 dos Vereadores Raquel Borges
Spada, Éder Júlio Mota e Valter do Nascimento. Requerimento nº 1.764 dos
Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada, Giovanni Gomes de
Carvalho, Alexandre Araújo Dauage, Luiz Donizetti Bengozi e Valter do Nascimento.
Ofício N° 546/2021/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, informando
celebração de Contrato de Repasse Nº 918658/2021, no valor de R$ 286.500,00
(duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), para modernização e reforma do
complexo esportivo no Município; Ofício N° 547/2021/GiGov/BU, da CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL, informando celebração de Contrato de Repasse Nº
917542/2021, no valor de R$ 286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos
reais), para reforma e ampliação de quadra poliesportiva no Município ; Ofício N°
548/2021/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, informando celebração
de Contrato de Repasse Nº 921077/2021, no valor de R$ 481.104,00 (quatrocentos e
oitenta e um mil, cento e quatro reais), para obras de infraestrutura e pavimentação
asfáltica no Município; Ofício N° 549/2021/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, informando celebração de Contrato de Repasse Nº 922282/2021, no valor
de R$ 481.104,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, cento e quatro reais), para
pavimentação de via urbana no Município; Ofício N° 0017/2022/GiGov/BU, da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, informando celebração de Contrato de Repasse
Nº 924519/2021, no valor de R$ 238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e
cinquenta e seis reais), para recapeamento asfáltico no perímetro urbano do
Município; Ofício Nº 1/2022, da Câmara Municipal de Assis/SP, comunicando a
eleição da nova composição da Mesa Diretora da referida Edilidade; Nota de apoio
do Escritório de Advocacia ROCHA & TOMASONI ASSOCIADOS , de Curitiba/PR,
aos Procuradores JOÃO PAULO PENHA e GUILHERME DO CARMO
MIRAGLIA, em relação ao fato ocorrido em Sessão Ordinária no dia 29 de
novembro de 2021; Ofício Especial da Câmara Municipal de Fernão, encaminhando a
Moção Nº 018/2021, da Vereadora Karina Fanton Tanganelli, na qual manifesta apoio
ao Projeto de Lei Nº 334/2021, que dispõe sobre isenção de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI para veículos automotores, incluindo máquinas e equipamentos
agrícolas; Ofício Nº 19/2022, da SECRETARIA ESPECIAL do ESPORTE vinculada
ao MINISTÉRIO da CIDADANIA, comunicando a celebração do Convênio Nº
909983/2021, no valor de R$ 201.894,72 (duzentos e um mil, oitocentos e noventa e
quatro reais e setenta e dois centavos) para a realização do Circuito do Esporte no
Município. Ofício SMF/Contabilidade nº 14/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS, que encaminha Prestação de Contas das Despesas com Publicidade
referente ao Exercício 2021. Ofício Nº 90/2021 – GAB436, do Gabinete da Deputada
Federal MARIA ROSAS – REPUBLICANOS, solicitando criação de uma
Procuradoria da Mulher no município de Ourinhos/SP. Ofício nº 001/2022 / Gerência
de Compras, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, encaminhando
Processos de Compras e Serviços, do mês de DEZEMBRO de 2021. Ofício n° 1067 /
AJT / CMT / 21, da CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ (SP) que encaminha a
Moção 794/21, de apoio à vereadora Roberta Stopa em razão dos ataques sofridos por
parte do procurador jurídico desta edilidade. Ofício SMPF nº 07/2022, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, informando valores recebidos pelo
Município via transferências de recursos da União referente ao mês de OUTUBRO de
2021. Ofício SMPF nº 10/2022, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
informando valores recebidos pelo Município via transferências de recursos da União
referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. Ofício SMPF nº 13/2022, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, informando valores recebidos pelo
Município via transferências de recursos da União referente ao mês de DEZEMBRO
de 2021. Ofício nº 14/2022 – GAB/SAE, da Superintendência de Água e Esgoto
encaminhando resposta aos Requerimentos nº 1.866/2021, do Vereador José Roberto

Tasca, e Requerimento nº 1.891/2021, do Vereador Cícero de Aquino. O Senhor
Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos
regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão
no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no
gabinete parlamentar de cada Vereador. O Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 1/2022 do Prefeito
Municipal que altera o art. 3º da Lei nº 6.130, de 30 de setembro de 2014, que cria o
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 2/2022 da Vereadora Roberta Stopa que cria o Dossiê
Mulher Ourinhense no âmbito do município de Ourinhos. Projeto de Lei nº 3/2022
da Vereadora Nilce Araujo Garcia que dispõe sobre denominação do prédio do
Ambulatório Veterinário Municipal de Ourinhos – São Francisco de Assis. Projeto de
Lei nº 4/2022 da Vereadora Roberta Stopa que institui o Dia Municipal de
Conscientização e Enfrentamento à Violência Política de Gênero. Projeto de Lei
Complementar nº 1/2022 do Prefeito Municipal que dá nova redação ao art. 19 da
Lei nº 2.544, de 01 de novembro de 1984. Projeto de Lei Complementar nº 2/2022
da Mesa Diretora que altera a Lei Complementar n°. 481, de 4 de julho de 2006.
Projeto de Resolução nº 1/2022 da Mesa Diretora que dispõe sobre a transferência
de bens inservíveis do Poder Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa
patrimonial. O Senhor Presidente informou que as matérias apresentadas serão
encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres
de acordo com o mandamento regimental. Dando continuidade, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável da
Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 103/2021, de autoria do
Vereador Alexandre Araújo Dauage que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua Roberto Gandolpho Constante): Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 103/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Alexandre Araújo Dauage, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Roberto Gandolpho Constante), não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 2 de fevereiro de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator,
Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Na
sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, com alteração, emitido ao
Projeto de Lei nº 104/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 104/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que 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,
esta Comissão observou ser necessária a inclusão do termo “Municipal” na alteração
do caput do Art. 1º e no inciso III do Art. 3º, a ser alterado, a fim de que as

denominações “Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura” e “Secretaria
Municipal de Gabinete” se tornem adequadas. Sugere-se também, a inserção do
hífen no termo “Bem-Estar” na Ementa do Projeto, no Art. 1º, caput, a ser alterado;
no Art. 3º, caput, a ser alterado; no Art. 3º, § 1º., a ser alterado e no Art. 11, caput, a
ser alterado. Assim, desde que realizadas as correções apontadas acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 2 de
fevereiro de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator, Alexandre
Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Realizada a leitura do
parecer, e por contar com sugestão de alterações, o Sr. Presidente colocou em votação
o parecer da Comissão de Justiça e Redação apresentado ao Projeto de Lei nº
104/2021, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável, com
alteração, da Comissão de Justiça e Redação, emitido ao Projeto de Lei nº 105/2021,
de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre o rebaixamento de guias no
município e dá outras providências: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 105/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre o rebaixamento de guias no município e dá outras
providências, esta Comissão observou ser necessária a alteração do termo “PNE”
para “pessoa com deficiência” no artigo 3º, Parágrafo Único e também, a inserção
do sinal de porcentagem (%) após o numeral 100 (cem) no mesmo texto. Assim,
desde que realizadas as alterações apontadas acima, declaro FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2022, Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente-Relator, Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Realizada a leitura do parecer, e por contar com
sugestão de alteração, o Senhor Presidente colocou em votação o parecer da
Comissão de Justiça e Redação apresentado ao Projeto de Lei nº 105/2021,
APROVADO por unanimidade. Os projetos cujos pareceres acabam de ser lidos
poderão ser encaminhados as demais comissões desta casa ou serem inseridos na
Ordem do Dia das próximas sessões. A seguir, foram apresentadas as matérias
relativas à 1ª Sessão Ordinária de 2022. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Anísio Aparecido Felicetti solicitou a retirada do Requerimento 206/2022. Por
questão de ordem, a Senhora Vereadora solicitou a retirada do Requerimento nº
53/2022. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se valorizar os auxiliares
de serviços gerais da Prefeitura, tendo em vista que os salários estão defasados. 2/22 Requer informações sobre a possibilidade de se valorizar os auxiliares de educação
infantil da Prefeitura, tendo em vista que os salários estão defasados. Requerimentos
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 3/22 - Requer informações quanto à
possibilidade de se construir passagem de nível interligando a Avenida Sidney
Marcondi, Avenida Santino Brianezi e a Rua Augustin Sangalli Breve. 4/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de implantação de bosque, com viveiros para
cultivo de mudas e várias espécies de árvores no Município. 5/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir unidade básica de saúde ou unidade

de saúde da família no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 6/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar unidade do Centro de Referência da
Assistência Social - CRAS na Rua Jornalista Miguel Farah nº 293, no Loteamento
Angelina Marcante. 7/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos para se reimplantar redutor de velocidade/quebra-mola, próximo ao local
onde havia os radares no trevo de acesso à Vila Brasil e bairros adjacentes, na
Rodovia Raposo Tavares. 8/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
proceder, com urgência, melhorias na infraestrutura da Estrada Mauro Moura (Água
do Pinho), como patrolamento, encascalhamento, entre outros serviços. 9/22 - Requer
informações, com urgência, sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Estrada
Água do Jacu (Estrada do Jacuzinho), como patrolamento, encascalhamento, etc.
10/22 - Requer informações, com urgência, sobre a possibilidade de se realizar
melhorias na infraestrutura da Estrada do Sanches (OUR 361), como patrolamento,
encascalhamento, etc. 11/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se recuperar e preservar a
nascente localizada no final da Rua Servidora Ester Serrano da Silva, ao lado do
muro da SAE. 12/22 - Requer informações do Departamento de Estradas de
Rodagem - DER - sobre a possibilidade de se efetuar revitalização e paisagismo no
canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, no trecho do perímetro urbano do
Município. 13/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar e efetuar
melhorias na UBS "Daniel Baltus" (UBS CAIC), realizando construção de novas
salas, instalação de ar-condicionado, reparação nos telhados, área de espera,
banheiros para pacientes, etc. 14/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar reforma e melhorias na UBS "Dona Pepa" - Vila Brasil. 15/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se tomar as devidas providências e melhorias
quanto ao escoamento e captação de águas pluviais na Rua Sérgio Oliveira de Moraes
até o acesso à Rodovia Raposo Tavares. 16/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir quadra coberta na EMEI "Abelardo Pinto" - Vila Brasil.
17/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada
em área verde situada entre as Ruas Vereador Adelino Breve e José Oliveira da Silva.
18/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir academia da saúde
ao ar livre, pista de caminhada, campo de futebol "suíço" e uma praça na área de lazer
situada no cruzamento das Ruas Vereador Álvaro Franco de Camargo Aranha e
Adolpho Campeão - Vicentino - Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. 19/22 - Requer informações sobre a existência de cronograma para
revitalização e urbanização de área verde situada entre as Ruas Vereador Adelino
Breve e José Oliveira da Silva. 20/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
se revitalizar a rotatória situada na confluência das Ruas Hermínio Joaquim dos
Remédios, Maria Pulcinelli Pelegrino, Felismino Fernandes dos Santos e Vicente
Ernesto de Lucca, no Jardim Anchieta. 21/22 - Requer informações, junto ao
Departamento de Estradas de Rodagens, sobre a possibilidade de se construir
pontilhão na Rodovia Raposo Tavares, no trevo da Vila Brasil. 22/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à construção de
creche no Jardim Josefina. 23/22 - Requer informações junto ao DER - Departamento
de Estradas de Rodagem - sobre a liberação de acesso à Rodovia Raposo Tavares

pelas Ruas Maria Galdina Rabello e Prof. Francisco Dias Negrão. 24/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir unidade básica de saúde ou unidade
de saúde da família no Residencial Recanto dos Pássaros III. 25/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento, sobre a legalização dos loteamentos das Chácaras Christoni. 26/22 Requer informações quanto à possibilidade de construção de pista de caminhada ao
redor da Área de Lazer 308 - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
27/22 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar melhorias na
infraestrutura em toda a extensão do Jardim Guaporé. 28/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a área institucional localizada entre as Ruas
Ana Neri e Xisto Antônio de Souza, no Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi, bem como instalar academia da saúde, playground, pista de caminhada,
bancos de concreto e outras melhorias. 29/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a praça na Área verde Institucional 280, no Jardim
Josefina, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada,
bancos e outras benfeitorias. 30/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se
instalar academia da saúde na Área de Lazer 308 - Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant. 31/22 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos para
construção de uma creche no Parque Minas Gerais. 32/22 - Requer informações sobre
a possibilidade de urgentes providências quanto aos alagamentos ocorridos em dias
de chuva na Rua Masaichi Nishiyama, no Conjunto Residencial Cezira Sândano
Migliari. 33/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça
localizada na área verde situada entre a Avenida José Marques de Souza e as Ruas
José Neves de Oliveira, Jornalista Heron Domingues e Carlos Zanuto. 34/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a
extensão do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 35/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre
quais projetos estão sendo elaborados e quais estão sendo executados em nosso
Município, voltados à recuperação e preservação das nascentes, à arborização e à
conscientização da sociedade. 36/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Residencial Vandelena
Moraes Freire. 37/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, sobre a possibilidade de se realizar soltura de peixes no lago do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (FAPI). 38/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias, como alargar a passagem lateral e
aumentar a proteção, no pontilhão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 39/22 - Requer
informações quanto à possibilidade de se implantar escolinha de futebol no campo de
futebol da Vila Brasil. 40/22 - Requer informações sobre o cronograma de instalação
de CRAS nos bairros que não possuem tal assistência à população. 41/22 Encaminha abaixo-assinado de munícipes solicitando melhorias na estrada do bairro
da Sobra, realizando patrolamento e encascalhamento, caixa d'água e desvio de águas
pluviais. 42/22 - Requer informações do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) sobre a possibilidade de se construir passarela na Rodovia Raposo Tavares,
KM 378 + 600 metros, sobre o trevo da Vila Brasil. 43/22 - Requer informações

sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça José Francisco de Moraes - "Moraes do
Banespinha", no Residencial Recanto dos Pássaros III, com plantio de grama e
instalação de academia da saúde. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 44/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar médicos
ginecologistas para as Unidades Básicas de Saúde. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 45/22 - Requer informações do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) sobre a possibilidade de se construir passarela na
Rodovia Raposo Tavares, no KM 379, interligando o Jardim Josefina ao Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 46/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de limpeza
(roçada) nos bairros Jardim Ideal I e II. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 47/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar troca
de madeiramento e telhas do Tiro de Guerra 02-026 de Ourinhos. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 48/22 - Requer informações quanto à
possibilidade de se implantar unidade do Centro de Referência em Assistência Social
"CRAS" na Vila Brasil. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 49/22
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar troca de fiação elétrica do
Tiro de Guerra 02-026 de Ourinhos. 50/22 - Requer informações sobre a
possibilidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública solicitar, junto ao
Governo do Estado de São Paulo, uma viatura da patrulha da mulher para as que
sofrem violência e/ou têm medida protetiva. 51/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar o "SOS Mulher", aplicativo que é instalado no celular
da mulher. 52/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para adaptar a Sala de Dentista da UBS "Profa. Ercília Siqueira Hernandes", na Vila
Margarida. 53/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça na
área verde da Rua Xisto Antônio de Souza - Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 54/22 - 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. Requerimentos do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 55/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir Posto de Saúde (Unidade de Saúde) em Ourinhos, em um local a ser
definido através de estudos. 56/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir creche para atender os filhos de pais que precisam trabalhar, em local a ser
definido através de estudos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 57/22 - Requer informações do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) quanto à possibilidade de se efetuar pintura de sinalização de solo e instalar
placas indicativas de passagem de pedestres em toda a extensão do perímetro urbano
da Rodovia Raposo Tavares, nos bairros: Vila Brasil, Jardim Josefina, Vila Califórnia,
Vila Kennedy, Jardim América e bairros adjacentes, onde não há passarelas.
Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 58/22 Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma nova Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) em Ourinhos, em um local a ser definido através de
estudos. 59/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um parque
recreativo infantil em Ourinhos. 60/22 - Requer informações sobre a data do

pagamento dos retroativos aos servidores municipais, tendo em vista o término do
decreto em 31/12/2021. Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 61/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.454/2021, que requer informações sobre quem são os responsáveis
pelo descarte dos resíduos materiais de Raio-X, bem como para onde são destinados.
Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 62/22 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.790/2021, que 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. 63/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.817/2021, que requer informações quanto à possibilidade de se efetuar melhorias
nos sanitários do Velório Municipal. 64/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.821/2021, que requer informações sobre a possibilidade de não se
gastar dinheiro público com carnaval em Ourinhos em 2022. 65/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.842/2021, que requer informações sobre a
possibilidade de se capacitar pessoas para que possam ajudar no atendimento junto à
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 66/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
se de revitalizar todas as praças de Ourinhos. Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 67/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar a Área Verde Attilio Marcusso, na Alameda Polidoro - Jardim das
Paineiras. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 68/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar o "Food Park" em Ourinhos.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 69/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar banheiro público no Complexo de Lazer Parque
do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”, conforme já proposto pelo Requerimento
nº 7/2021 e reiterado pelo Requerimento nº 1.868/2021. Requerimento do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 70/22 - Requer informações sobre a possibilidade da
contração de mais leitos para atendimento dos pacientes que se encontram na
Unidade de Pronto Atendimento - UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" aguardando por
leitos hospitalares via CROSS. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges
Spada: 71/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir uma
cooperativa de saúde formada por servidores públicos municipais com vistas ao
oferecimento de mais especialidades médicas na Clínica do Servidor - Policlínica.
72/22 - 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. Requerimentos do
Vereador Santiago de Lucas Angelo: 73/22 - Requer informações quanto à
possibilidade de se construir cobertura e instalar iluminação na quadra poliesportiva
do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau. 74/22 - Requer informações junto à
Prefeitura Municipal sobre a possibilidade do cancelamento das multas aplicadas aos
comerciantes no período de pandemia, devido a situação que os empresários estão
enfrentando. 75/22 - Requer informações sobre a previsão para apresentação do

Projeto "Ourinhos Legal 2022", objetivando instituir novo prazo para incentivar a
legalização imobiliária na área urbana do Município. Requerimento dos Vereadores
Santiago de Lucas Angelo e Fernando Rosini: 76/22 - Requer informações do
Secretário de Esportes do Estado, Sr. Aildo Rodrigues Ferreira, sobre a possibilidade
de se viabilizar benefícios em prol do esporte em nosso Município, com a
implantação do Projeto "Areninha" e academias ao ar livre, construção de quadra de
futebol society e de pista de skate, bem como a destinação de kits de materiais
esportivos. Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 77/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar processo seletivo visando contratar
auxiliares de educação infantil junto à Secretaria Municipal de Educação, bem como
para suprir as demais carências de servidores da Administração Municipal. 78/22 Requer informações sobre a possibilidade de se conceder permissão de uso do Velório
Municipal às funerárias que utilizam o referido espaço, para que possam estar
autorizadas a realizarem melhorias em estrutura, segurança, dentre outras necessárias.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 79/22 - Requer
informações sobre o cronograma de combate a insetos peçonhentos, principalmente
escorpiões, bem como ao mosquito Aedes aegypt, transmissor da dengue, nos bairros:
Vila São Luiz, Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, Jardim Guaporé,
Jardim Industrial, Jardim Santos Dumont, Jardim Santos Dumont II, Jardim das
Paineiras, Jardim São Judas Tadeu e bairros adjacentes. 80/22 - Requer informações
sobre o cronograma de combate a insetos peçonhentos, principalmente escorpiões,
bem como ao mosquito Aedes aegypt, transmissor da dengue, nos bairros: Vila Brasil,
Vila Kennedy, Jardim Josefina, Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Jardim Europa,
Jardim Eldorado, Jardim América, Conjunto Habitacional Caiuá, Conjunto
Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari, Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini,
Residencial Oswaldo Brizola, Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, Residencial
Recanto dos Pássaros, Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos
Pássaros III e bairros adjacentes. Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 81/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se regulamentar a
permissão de uso de todos os carrinhos de lanches da Praça Presidente Kennedy
(Praça do Seminário), Praça Miguel Mofarrej (Praça do Food Truck) e dos demais
espaços públicos. 82/22 - Requer informações sobre a possibilidade de providências
visando o chamamento de empresas interessadas em explorar o espaço do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves com a
realização de propagandas, visando a obtenção de recursos para revitalização e
benfeitorias no local. 83/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar
estudos para conceder permissão de uso dos espaços do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá, visando realizar melhorias quanto ao visual, segurança e conservação
do local. 84/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na
Praça Miguel Mofarrej (Praça do Food Truck), bem como instalar câmeras de
videomonitoramento no local. Requerimento dos Vereadores Giovanni Gomes de
Carvalho e Raquel Borges Spada: 85/22 - Requer informações da Prefeitura, junto
à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Assistência Social,
sobre a possibilidade de se fornecer transporte 100% (cem por cento) gratuito para

alunos de Ourinhos que estudam na Universidade Estadual do Norte Pioneiro
(UENP) - Campus de Jacarezinho/PR, devido ao aumento de preço no transporte
privado. Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 86/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar quiosques às margens do Campo
de Futebol Santo Sarmázio Gonçalves "Santinho". 87/22 - Requer informações sobre
o cronograma de recapeamento asfáltico do Jardim São Carlos. 88/22 - Requer
informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico do CDHU (Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau e Conjunto Habitacional Caiuá). Requerimento
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 89/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Carlos Thomal, no Jardim Itamaraty. Requerimentos do Vereador Santiago de
Lucas Angelo: 90/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar a
Creche dos Comerciários em nosso Município. 91/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se efetuar estudos para conceder permissão de uso da residência
situada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, na Praça João Ferreira de Araújo
(Estacionamento da Praça dos Ferroviários), visando realizar melhorias quanto ao
visual, segurança e conservação do local. 92/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar parceria com o Clube Atlético Ourinhense, para utilização
da estrutura do clube, como campo, piscina, etc. 93/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar a soltura de peixes, bem como construir área privativa
para pescarias, no Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes, "Lago da Nova Ourinhos",
situado no Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”.
94/22 - Encaminha minuta de projeto de lei que dispõe sobre incentivo fiscal a
empresas que promovam a contratação de Guardas Mirins, integrantes da AMO-SIM
- Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas - no município
de Ourinhos, e dá outras providências. 95/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para se ilustrar áreas das escolas com pinturas
educativas, como: palavras em inglês, cores, tabuadas, ângulos, coordenadas
geográficas, sinalizações de trânsito, unidades de medidas de comprimento, dentre
outras. 96/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização,
com pintura e demais melhorias, em toda a estrutura do NEI "Albert Sabin". 97/22 Requer informações sobre o repasse do Programa Criança Esperança nos últimos
cinco anos para o Município. 98/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
voltar a ser servido o almoço para os servidores públicos municipais. Requerimento
dos Vereadores Santiago de Luca Angelo e Fernando Rosini: 99/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Associação de Moradores do
Jardim Itamaraty e Jardim Paris, com iluminação total, pintura, arborização, campo
de areia iluminado, instalação de bancos e mesas, melhorias nos banheiros e
vestiários, pomar solidário, roçada, limpeza e retirada de entulhos. Requerimento
dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota e Santiago de Lucas
Angelo: 100/22 - Encaminha abaixo-assinado dos frequentadores da Capela Sagrado
Coração de Jesus "Terço dos Homens", da Igreja Assembleia de Deus Ministério
Madureira e moradores adjacentes, que reivindicam a possibilidade de se alterar para
mão única de direção à Rua Brasil. Requerimentos do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho: 101/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar

bebedouro no Kartódromo de Ourinhos, pois o local é um ponto de apoio ao ciclistas.
102/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a antiga
Associação dos Moradores do Jardim das Paineiras. 103/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar mais pontos de hidratação nas ciclovias. 104/22 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Presidente
Kennedy (Praça do Seminário). Requerimentos da Vereadora Raquel Borges
Spada: 105/22 - Requer informações, junto ao Governo do Estado, sobre a
possibilidade de se implantar no município de Ourinhos o Projeto "Casa da Mulher",
para prestação de atendimento, proteção, acolhimento e capacitação para as mulheres.
106/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na UBS
"Rosa Rodrigues Vidor", na Vila Odilon. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 107/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir mais salas de aula na EMEF "Pedagogo Paulo Freire". 108/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de aquisição de uma Motoniveladora ou Máquina
Patrol para atender a grande demanda no Município. Requerimentos do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 109/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se reformar o Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão). 110/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de estudos visando à implantação de Trem
Turístico entre as cidades de Ourinhos e Salto Grande, buscando fomentar o turismo.
111/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir uma nova praça
no Jardim Estoril. 112/22 - Requer informações sobre a possibilidade da criação de
um estatuto para servidores da saúde, visando a criação de um plano de carreira.
113/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se igualar o valor do Vale
Alimentação dos servidores municipais que possuem cursos superiores. 114/22 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Marcelo Coelho
Guttierrez, situada entre as Alamedas Thomas Frazatto e José da Cruz Thomé, no
Jardim Santa Fé. 115/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
prolongamento da ciclovia e pista de caminhada existente na Avenida Vitalina
Marcusso - Jardim das Paineiras. 116/22 - Requer informações quanto ao cronograma
de execução de pavimentação asfáltica, bem como de construção de ciclovia, na
Avenida Anel Viário. 117/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar bicicletários pela cidade. 118/22 - Requer informações quanto à possibilidade
de se isentar da cobrança de tarifa de água e esgoto as entidades filantrópicas,
atuantes no Município, que estejam adequadamente legalizadas e habilitadas. 119/22
- Requer informações sobre a possibilidade de se instalar brinquedos infantis nas
praças municipais. 120/22 - Requer informações sobre a possibilidade e viabilidade
de se estender o horário de funcionamento das creches, até as 19:00 horas, após o
período de pandemia, de forma a dividir em escala os turnos de atendimento, para
não sobrecarregar os servidores públicos que trabalham nesse importante
atendimento. 121/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar
revitalização e melhor aproveitamento do vagão que se encontra do lado de fora da
Biblioteca Municipal "Tristão de Athayde". 122/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se interligar a Avenida Amador Bueno com a Rua Miguel Sutil, no
sentido 36T, facilitando o trânsito no local. 123/22 - Requer informações da
Superintendência de Água e Esgoto (SAE) sobre a possibilidade disponibilizar a

opção do recebimento das faturas de água pelo cartão de crédito e em parcelas.
124/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na área
verde existente na Rua Angelina Victória Pecine Varago. 125/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se divulgar, semanalmente, os remédios que
estão em falta na Farmácia Central. 126/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se entregar remédios em casa para os idosos, acamados e pessoas
com mobilidade reduzida. 127/22 - Requer estudos sobre a possibilidade de
concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) do ITBI para os imóveis
adquiridos pelo Programa Casa Verde e Amarela. 128/22 - Requer informações sobre
a possibilidade da Prefeitura Municipal realizar parceria com empresas privadas, para
efetuar pintura/revitalização do pontilhão do Jardim Santos Dumont e instalar ponto
de hidratação (bebedouro), pois o mesmo serve de "Cartão Postal" para ciclistas que
trafegam pelo local. Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada e
Giovanni Gomes de Carvalho: 129/22 - Requer informações quanto à possibilidade
de se efetuar desafetação de imóvel de propriedade do Município situado na Rua
Jerônimo Althero Filho, para que possa ser utilizado como novo acesso ao Centro de
Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio). Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 130/22 - 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.
Requerimento dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges
Spada: 131/22 - 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. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 132/22 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. Requerimentos dos Vereadores Raquel Borges
Spada e Giovanni Gomes de Carvalho: 133/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se contratar Intérprete de Libras para atendimento presencial ou
online de pacientes nos postos de saúde, unidades básicas de saúde e na UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho". 134/22 - Requer informações, junto ao Hospital do Câncer de
Ourinhos, visando esclarecer quais tipos de atendimento a instituição está
credenciada para prestar; e também sobre o limite disponível para pacientes de
Ourinhos (SUS e Sistema CROSS) que fazem Radioterapia e Quimioterapia.
Requerimentos do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 135/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir praça com brinquedos infantis na
Rua Aparecido Fernandes Pereira - Jardim São Silvestre, sendo que nessa rua existem
duas áreas verdes pertencentes à Prefeitura, possibilitando essa construção. 136/22 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). Requerimentos
do Vereador Cícero de Aquino: 137/22 - Reiteira, em seu inteiro teor, as Indicações
n° 649/2020 e n° 81/2021, que solicita implantação de redutor de velocidade

(lombada ou outro tipo), na Rua Domingos Ângelo, defronte ao numeral 158. 138/22
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.309/2019, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Domingos Ângelo. 139/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.049/2019, que solicita troca de
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Domingos
Ângelo, Jardim Colorado. 140/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir estacionamento em 45 graus na Rua Domingos Ângelo, ao lado da EMEF
"Dr. Salem Abujamra", no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 141/22 Reiteira, em seu inteiro teor, a Indicação nº. 1.108/2021, que solicita melhorias na
sinalização na Rua Domingos Ângelo, próximo ao nº. 781, haja vista que há uma
escola e uma igreja na via pública, em que se observa o tráfego de alta velocidade,
com frequência, praticado por alguns condutores. Requerimento do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 142/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar melhorias nas diversas pistas de caminhadas, como zeladoria e
iluminação. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 143/22 - Reitera o
Requerimento de n°. 1.811/2020, que requer informações quanto ao atendimento aos
Requerimentos n°s. 444/2017 e 1.125/2019, que requerem informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de conversão livre à direita
na Rua do Expedicionário, no cruzamento com a Rua São Paulo, no sentido ao Clube
Atlético Ourinhense, considerando as respostas das datas dos dias 23/03/2017,
13/05/2019 e 19/11/2020, referentemente aos estudos anunciados. Requerimento dos
Vereadores Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti: 144/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza nas lagoas municipais de
decantação de esgoto. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 145/22
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza de todas as bocas
de lobo do Jardim Guaporé. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 146/22
- Reitera a Indicação de n°. 731/2020, que solicita substituição da iluminação pública
por lâmpadas LED em toda a extensão dos seguintes logradouros: Avenida Joana
Bacon Amadeu, Travessa Noé Fernandes dos Santos, Avenida Domingos Camerlingo
Caló, Avenida Gastão Vidigal, Avenida Choso Misato, Avenida Luiz Saldanha
Rodrigues, Avenida Profa. Celestina de Castro Cintra, Avenida Renato da Costa
Lima, Avenida Miguel Cury, Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes, Avenida
Sidney Marcondi, Avenida Anel Viário, Avenida Vereador Múcio Correia da Silva,
Avenida Dr. Francisco José Hial, Avenida José Esteves Mano Filho, Avenida Jeanduy
de Oliveira Perino "Duia Perino", Avenida Unsaku Ito, Avenida Armando Silva,
Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, Avenida Comendador José Zillo, Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite" e Avenida Hassib Mofarrej. Requerimento
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 147/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se colocar cobertura na entrada da EMEI "Abelardo Pinto",
na Vila Brasil, bem como a restauração dos brinquedos do local. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 148/22 - Reitera a Indicação de n°. 592/2018, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas José
Martins Santana, Clorivaldo Migliari, Carlos Eduardo Devienne, Serafim Signorini e
João Fiorini; e da Avenida Hassib Mofarrej, no trecho entre os nº s 384 e 2.007 –
Nova Ourinhos. 149/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir

passagem em nível e abertura de via pública de acesso à Rua Cardoso Ribeiro e ao
novo Shopping, na confluência das Ruas Ataliba Leonel e Benjamin Constant, entre
os nº s 07 e 971 – Vila Moraes. 150/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar o rebaixamento de guia no cruzamento da Rua do Expedicionário com a
Rua Benjamin Constant, esquina do n° 1.551. 151/22 - Reitera o Requerimento de n°.
1.789/2020, que reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°. 74/2020, que solicita,
com urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa), bem como
pintura de sinalização de solo e instalação de placas, indicando "Área Escolar" e
"Cuidado Crianças", na Rua Don José Marello, defronte ao n°. 749 (Colégio
Bagozzi), se houve estudo técnico conforme reposta da data do dia 22 de outubro de
2020. 152/22 - Reitera a Indicação n°. 2.125/2017, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED ao redor da Praça Mário Santos Soares Marico. 153/22 - Reitera a Indicação de n°. 2.373/2017, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED no entorno da Praça Nelson de Camargo
Nascimento; no entorno da área verde localizada na Rua Agostinho Paiva, na Praça
Antônia Maria Pereira, na área verde localizada na Rua Renato Mota, na Praça do
Agricultor, na Praça Bráulio Alves de Moura Neto e na praça localizada na Rua
Altamiro Pinheiro – Parque Minas Gerais. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 154/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando a alteração do sentido do trânsito para mão única de direção
da Rua Ovídio Gregório de Jesus, do cruzamento da Rua Fábio Francisco Bordim de
Camargo até Rua Prof. Francisco Dias Negrão, Jardim Europa. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 155/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.320/2020, que solicita revitalização bem como pintura em ponte metálica localizada
Rua Manoel da Borba Gato, que liga os bairros Santa Felicidade e Quebec, haja vista
que a ponte citada se encontra totalmente sem pintura para maior visibilidade dos
moradores que fazem uso da mesma. 156/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n°. 1.299/2020, que solicita restauração do Contorno Clóvis Ferraz, atrás
do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 157/22 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação nº 1.774/2017, que solicita a troca de toda a iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Rafael Cassetari, José Corrêa
Custódio, Sebastião Miranda, José Ferreira Filho, Hermínia Bonetti Sândano,
Jerônimo Althero Filho, Vanderlei Querino da Silva, Prof. Francisco Dias Negrão e
da Praça Heráclito Sândano - Vila Sândano. 158/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.773/2017, que solicita a troca de toda a iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Eurico Amaral Santos, Abdallah
Abujamra, Júlio Zaki Abucham, Cesira Sândano Migliari, Clóvis de Araújo Macedo
Filho, Sebastião Miranda, Olívio Minucci, Salvador Lozano, Jefferson Ed Eloy e
Ezequias Nogueira de Souza, da Praça Luiz Vaz de Camões e da Avenida Fausto
Matachana - Jardim América. 159/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.730/2017, que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
na praça do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. 160/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.728/2017, que
solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED ao redor da Praça
Hermenegildo Zanotto – Vila Mano. 161/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação

nº 1.724/2017, que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED ao redor da Praça Pedro de Lima - O Pescador. 162/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.676/2017, que solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED nas praças onde acontecem as “Feiras da Lua”. 163/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.607/2017, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet
(Praça dos Skatistas). 164/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.268/2017, que solicita a troca da cobertura do ponto de ônibus na Rua Eurico
Amaral Santos, próximo à Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy. 165/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 232/2019, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas
Alberto Fernandes Grillo, Bernard Bozon Verduraz (Francês), Capitão Claudecir
Zanetti, Carlos Machado, José Campos de Azevedo, Seis, Sete e Três, da Travessa
Um e da Praça Pedro de Lima - O Pescador - Jardim Nazareth. 166/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, as Indicações nº s 315/2019 e 829/2018, que solicitam recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas
Oraldo Varalta, Daniel Leite, José Marreira de Souza, Antônio Dias Ferraz, Manoel
Rodrigues, João Bruzarosco, Três, Alice Teixeira de Oliveira e Profa. Maria José
Ferreira, bem como da Alameda Laurindo Lopes. 167/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 317/2019, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas José Gomes dos Santos e Dez,
bem como da Avenida Santino Brianezi. Requerimentos do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 168/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar a Praça dos Comerciários - Jardim São Judas Tadeu. 169/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de construção de praça no Jardim Vale do Sol.
170/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
iluminação da pista de caminhada do Jardim Itamaraty. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 171/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 481/2020,
que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Ângelo Martins, considerando a resposta ao Requerimento nº 1.118/2021 do dia 18
de agosto de 2021. 172/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 03/2021, que
solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Prof. Jorge Herkrath - Jardim
Josefina. 173/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 22/2021, que solicita
implantação de redutores de velocidade e placas indicativas de limite de velocidade
ao longo da Rua Arlindo Luz. 174/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
25/2021, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão dos logradouros: Rua Dr. Caio Mizubuti, Rua Inelcino
José de Oliveira, Rua Manoel da Silva Mano, Rua Dra. Nilza Lemes de Oliveira, Rua
José Wilson Minucci, Travessa Carlos Alberto Moreno, Travessa Dois, Travessa Três,
Travessa Seis e Travessa Sete - Vila Soares. 175/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 479/2020, que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos", bem como pintura de sinalização de solo, em toda a
extensão da Rua Alberto Mori. Requerimento do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 176/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.232/2021, que
requer informações sobre a possibilidade de se implantar a equoterapia no município

de Ourinhos. Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 177/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.047/2021 que requer informações se há no
Município um protocolo de atendimento para a população LGBTQIA+. 178/22 Encaminha abaixo-assinado dos/as moradores/as da Vila Boa Esperança solicitando,
através do Mandato Coletivo ENFRENTE, que seja feito o recapeamento e/ou
reperfilamento asfáltico, já requeridos via protocolo na Prefeitura Municipal. 179/22 Requer informações referentes ao quantitativo e a idade das pessoas internadas nas
UTIs da Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos por Covid-19, de julho
de 2021 a janeiro de 2022. Requerimento dos Vereadores Roberta Stopa,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Cícero de Aquino: 180/22 - Requer
informações sobre o Subsídio de Transporte Universitário ou Profissionalizante.
Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 181/22 - Requer informações sobre a
Ação 2.126 - Manutenção do Ensino Superior prevista na Lei Municipal de Diretrizes
Orçamentário/2022, anexo VI. 182/22 - Requer informações sobre o protocolo de
atendimento para casos de picada de escorpião em Ourinhos e outras informações.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 183/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.738/2021, que requer informações sobre o
cronograma para realização de pintura e sinalização de solo do Centro POP / Núcleo
de Atendimento a Infância e Adolescência - NAIA, conforme solicitação através do
Requerimento nº 1.773/2019. 184/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.761/2021, que requer informações sobre o correto e efetivo cumprimento e
fiscalização da Lei Federal nº 10.048/2000, que prevê a prioridade de atendimento
para pessoas com deficiência em repartições públicas e empresas concessionárias de
serviços públicos. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 185/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 1.279/2021, 1.417/2019 e 426/2017, onde
todos pedem informações sobre a possibilidade de se implantar/construir uma
passarela auxiliar no pontilhão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá, bem como se há
uma data prevista para começar as melhorias no referido local conforme a resposta do
dia 20/09/2021 ao Requerimento 1.279/2021. Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 186/22 - Requer informações sobre a possibilidade de que os
pedidos de renovação do Cartão do Idoso e PCD não sejam feitos somente
presencialmente, no sentido de se proporcionar maior comodidade e agilidade às
pessoas que pertencem a esses grupos. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 187/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar uma semana
de ações voluntárias voltada para a beleza da mulher na Casa Rosa, na primeira
semana de março, onde se comemora o Dia da Mulher Requerimentos do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 188/22 - Requer informações sobre o cronograma de
execução de limpeza de bueiros e/ou "boca de lobo" nos bairros Jardim Ideal I e II.
189/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
operação "tapa-buracos" e/ou recapeamento asfáltico na Rua Padre Rui Cândido da
Silva, altura do nº 2.083. 190/22 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buraco" na
Rua João Rodrigues, altura do nº 426 - Residencial Oswaldo Brizola. 191/22 - Requer
informações sobre o cronograma de execução de limpeza (roçada) em toda a extensão
das áreas verdes às margens do Córrego Monjolinho. 192/22 - Requer informações,

junto à Empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a possibilidade de se instalar
ponto de ônibus circular na Rua Jamil Chequer, cruzamento com a Rua Antônio
Canizella - Loteamento Águas do Eloy. 193/22 - Requer informações sobre o projeto
e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico na Avenida Armando Silva Distrito Industrial I "Dr. Hélio Silva". Requerimento do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho: 194/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a
Praça Hermenegildo Zanotto (Praça do Clube Atlético Ourinhense). Requerimentos
da Vereadora Roberta Stopa: 195/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.805/2021, que requer o envio dos processos de compensação ambiental dos anos
de 2018, 2019, 2020 e 2021. 196/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.819/2021, que 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). Requerimento do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 197/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.737/2021, que requer informações sobre o cronograma para execução de
revitalização e pintura da quadra do Centro POP / Núcleo de Atendimento a Infância
e Adolescência - NAIA, conforme solicitação através do Requerimento nº
1.773/2019. Requerimentos do Vereador Alexandre Florencio Dias: 198/22 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Dr. Franklin
Correia da Silva. 199/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar
a Praça Prefeito Benício do Espírito Santo. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 200/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.300/2020, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Ângelo
Martins, no trecho compreendido entre a Rua Alberto Mori e a Avenida Henrique
Migliari, na Vila Boa Esperança. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca:
201/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias e o
prolongamento da Rua Padre Rui Cândido da Silva. Requerimentos do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 202/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se reduzir o coeficiente e isentar obras de pequeno porte para incentivar a
construção de moradias, com a utilização de parâmetros do Plano Diretor do
Município, de acordo com as metragens que apresentamos como sugestão. 203/22 Requer informações sobre a possibilidade de se padronizar a velocidade nas vias
públicas em que estão locados os radares fixos, no perímetro urbano, bem como
desenvolver campanhas educativas e informativas periódicas, a fim de orientar
quanto aos limites de velocidade, fortalecer as medidas preventivas e de segurança.
Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 204/22 - Requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico na Rua
Fernando Sanches, na Vila Musa. 205/22 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de recapeamento asfáltico na Rua Helena Biazon Saladini,
na Vila São João. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 206/22 Requer informações quanto à possibilidade de se pagar aos agentes comunitários de
saúde, de maneira retroativa, os valores referentes ao reajuste salarial desde que foi
concedido pelo Ministério da Saúde. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa:
207/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.362/2021, que encaminha

abaixoassinado 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. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
208/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se contemplar os auxiliares de
enfermagem - ESF (Estratégia em Saúde da Família) com reposição salarial, nos
termos preconizados pela Lei Complementar n° 1.103/2021. 209/22 - Requer
informações quanto ao cronograma previsto de nebulização para combate ao
mosquito Aedes aegypti no município de Ourinhos. Requerimentos do Vereador
Fernando Rosini: 210/22 - Requer informações do Poder Executivo sobre a
possibilidade de se implantar praça na área verde situada na Rua Elvira Leide
Ferreira, no Núcleo Habitacional Choso Misato (Eco Ville). 211/22 - Requer
informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de se construir uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) em área institucional situada na Rua Elvira Leide Ferreira, no
Núcleo Habitacional Choso Misato (Eco Ville), devido à necessidade de melhoria no
atendimento da população, visto o crescimento desse bairro e adjacências. 212/22 Requer informações do Poder Executivo sobre o cronograma para realizar a
sinalização de solo horizontal e vertical na Rua Narciso Nicolosi, no cruzamento com
a Rua João Moya Restoy, no Jardim Paulista, visando evitar acidentes, haja vista que
tal rua é muito movimentada e alguns veículos trafegam acima do limite de
velocidade, desrespeitando o cruzamento. 213/22 - Requer informações do Poder
Executivo sobre o cronograma para realizar a sinalização de solo horizontal e vertical
na Rua Julia Budai, no Jardim Tropical, visando precauções de algum acidente ou
algo pior, haja vista que tal rua é muito movimentada e alguns veículos trafegam
acima do limite de velocidade sem respeitar os cruzamentos. 214/22 - Requer
informações do Poder Executivo, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, sobre o cronograma para execução de limpeza nas galerias pluviais
da Rua Moacir Cassiolato, no Parque Minas Gerais, pois em períodos de fortes e
constantes chuvas a mesma transborda, invadindo propriedades e causando danos
materiais, além de trazer riscos de os moradores contraírem doenças. Requerimento
do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 215/22 - Requer informações da Prefeitura
e da Secretaria de Esportes do Estado sobre o motivo do cancelamento da Emenda
Parlamentar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que seria
destinada à instalação de cobertura da quadra poliesportiva do Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento dos Vereadores Santiago de
Lucas Angelo, Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota, Valter do Nascimento,
Anísio Aparecido Felicetti e Fernando Rosini : 216/22 - Requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 2/2022. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 217/22 – Requer a retirada do Requerimento nº 53/2022 da
pauta dos trabalhos legislativos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 218/22 - Requer a retirada do Requerimento nº 206/2022 da pauta dos
trabalhos legislativos. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1/22 - Solicita construção de
guias e sarjetas no entorno da área de lazer localizada entre as Ruas Hermínio
Joaquim dos Remédios, Romano Bordinhon e Professor Ivo Gilberti, no Conjunto

Residencial de Interesse Social Flamboyant. 2/22 - Solicita implantação de
lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua Brasil, defronte ao nº 243. 3/22 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão do Residencial Regina Brisola. 4/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Paulino Ferreira. 5/22 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Duque
de Caxias. 6/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Dr. Antônio Prado. 7/22 - Solicita implantação de horta comunitária
no Jardim Guaporé. 8/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Rua Valdir Martins Tavares. 9/22 - Solicita operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Pedro Fantinatti - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
10/22 - Solicita construção de academia ao ar livre e pista de caminhada na sede da
Associação de Moradores de Bairro do Parque Minas Gerais. 11/22 - Solicita
melhorias na infraestrutura em toda a extensão dos Residenciais Recanto dos
Pássaros I, II e III. 12/22 - Solicita recuperação e pintura do redutor de velocidade na
Rua Antônio Henrique Rolli, defronte à EE “Dr. Ary Corrêa”, no Jardim Europa.
13/22 - Solicita pavimentação asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do
Amaral com a Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional “Asise Chequer
Nicolau”. 14/22 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Hermínia Crivellari Ferrari - Jardim Guaporé. 15/22 - Solicita a realização de
abaulamento e apedregulhamento, com urgência, na Estrada de Guaraiúva. 16/22 Solicita construção de galerias pluviais e bocas de lobo em toda a extensão da Rua
Ampliato Martins Teixeira. 17/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos”, em toda a extensão da Rua Manoel Francisco de Angelo Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 18/22 - Solicita implantação
de escolinha de futebol no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
19/22 - Solicita patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Estrada
Wladenir Ezequiel. 20/22 - Solicita patrolamento e cascalhamento em toda a extensão
da Estrada OUR 135. 21/22 - Solicita patrolamento e cascalhamento em toda a
extensão das Estradas OUR 383 e 484. 22/22 - Solicita patrolamento e cascalhamento
em toda a extensão da estrada que dá acesso ao Córrego do Japonês. 23/22 - Solicita
realização de fresagem (cascalho asfáltico) na Rua Joaquim Gomes da Silva, paralela
à UBS "Região Oeste", no Jardim São Judas Tadeu. 24/22 - Solicita patrolamento e
cascalhamento em toda a extensão da Estrada Vicinal, no Sítio do Recreio Marajó.
25/22 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Santa Mônica nº 379, defronte
ao Colégio Santo Agostinho, no Jardim Oriental. 26/22 - Solicita construção de meiofio e calçada em torno da Área de Lazer 308, no Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant. 27/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" ao longo de toda a extensão da Avenida Nilo Signorini, na
Vila Perino. 28/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Ayrton Senna da Silva, no Conjunto
Habitacional Caiuá. 29/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebramolas) na Rua Antônio Soares da Silva, próximo ao nº 1.209, no Jardim São Carlos.
30/22 - Solicita patrolamento e cascalhamento asfáltico na Rua Nelson Marcelino da
Silva - "Capitão" (estrada de terra), no Parque Pacheco Chaves. 31/22 - Solicita

instalação de iluminação pública na Rua Nelson Marcelino da Silva - "Capitão"
(estrada de terra), no Parque Pacheco Chaves. 32/22 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Pedro
Alexandre, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 33/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Ezelino Zorio
Maulen, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 34/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Dr.
Ernesto Pedroso, no Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano
Migliari. 35/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Masaichi Nishiyama, no Conjunto Residencial
de Interesse Social Cezira Sândano. 36/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua José Galan, no
Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari. 37/22 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Ângelo Peruci, no Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira
Sândano Migliari. 38/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua João Serafim, no Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 39/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa buracos" em toda a extensão da Rua Operário Padrão
Antonio de Oliveira Cortes, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 40/22 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão do
Jardim Itaipava. 41/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Avenida Domingos Perino. 42/22 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação
de placas de regulamentação de limite de velocidade máxima permitida em todas as
ruas da Vila Brasil. 43/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão das ruas da Vila Operária. 44/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão das ruas do Jardim São Jorge. 45/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das ruas da Vila
Recreio. 46/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão das ruas do Jardim Santa Fé. 47/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Alonso Faustino Dias Residencial Recanto dos Pássaros. 48/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Wagner Geraldo Martins Tavares - Jardim São
Carlos. 49/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Sebastiana Corrêa do Amaral - Conjunto Habitacional Caiuá. 50/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Rinkuro Suzuki.
51/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Augusto Meneses da Costa. 52/22 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", na Rua
Maria de Paula Leite Moraes, na quadra entre as Ruas Antenor Bertanha e Hermínio
Joaquim dos Remédios, no Jardim Anchieta. 53/22 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfálti-co ou operação "tapa-buracos", em toda a ex-tensão da Rua
Antônio Cito. 54/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação
“tapa-buracos” em toda a extensão da via marginal da Rodovia Raposo Tavares, do
KM 379 ao KM 381, no Jardim Guaporé, no sentido bairro/centro. 55/22 - Solicita
melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua Olavo Ferreira de Sá, na Vila

Boa Esperança. 56/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapa-buracos”, em toda a extensão da Rua Pedro Leide - na Vila São Luiz. 57/22 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Sebastião Nunes Diniz - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 58/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Benedito Fermiano Filho - no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 59/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Torazo Kanda, Graciliano Ramos
e Henrique Seifert - Jardim Guaporé. 60/22 - Solicita implantação de redutor de
velocidade/quebra mola ou construção de balanção de concreto, próximo ao local
onde havia os radares no trevo de acesso à Vila Brasil e bairros adjacentes, na
Rodovia Raposo Tavares em nosso Município. 61/22 - Solicita, com urgência,
melhorias na Estrada Córrego Fundo, como patrolamento, encascalhamento, etc.
62/22 - Solicita, com urgência, melhorias na Estrada Ribeirão Grande, como
patrolamento, encascalhamento, etc. 63/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Benedita Maria Goes
- Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 64/22 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Don José Marello - Vila Perino.
65/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Bartholomeu Diaz
Martinês - Vila Christoni. 66/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Antônio José de Souza - Vila Christoni. 67/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Olympio
Coelho Tupiná - Vila Christoni. 68/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Pedro de Toledo - Vila Christoni. 69/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Marina Saladini
Alves - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 70/22 - Solicita
operação "tapa-buracos" em toda a extensão dos Residenciais Recanto dos Pássaros I,
II e III. 71/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Stellio Machado Loureiro. 72/22 - Solicita implantação de lombofaixa ou
outro redutor de velocidade na Rua Martins Quirino da Silva, nas proximidades da
EMEF “Pedagogo Paulo Freire”. 73/22 - Solicita a revitalização da praça na área
institucional delimitada pelas Ruas Stella Maria Toloto, Fernando José Monteiro,
Sebastiana Cândida de Paula Carvalho e Francisco Masiero, no Jardim Josefina, com
a instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada, bancos de
concreto, dentre outros. 74/22 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão
do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 75/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) no cruzamento das Ruas Dr.
Paulo Ribeiro de Moraes e Aparecida Ferroni Leide, próximo à EMEF “Pedagogo
Paulo Freire” - Jardim São Carlos. Indicações do Vereador Alexandre Florencio Dias:
Indicações do Vereador Alexandre Florencio Dias: 76/22 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Cristóvão Colombo. 77/22 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Cristoni. 78/22 - Solicita
recapeamento asfáltico nas Ruas Manoel da Silva Mano e Dr. Caio Mizubuti, na Vila
Soares. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 79/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Soares

da Silva. 80/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Júlio
Fernandes. 81/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas João
Albino Zaia, Constituição e São José, na Vila São Francisco. 82/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Campos Novos Paulista, no Jardim
Matilde. 83/22 - Solicita implantação de lombofaixa na Rua Profa. Josefa Cubas da
Silva, em frente a área verde, pois os carros passam em alta velocidade. 84/22 Solicita instalação de um ecocardiograma na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de
Souza Freire Silva". 85/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Narciso Migliari. 86/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Rui Barbosa. 87/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Jorge Tibiriçá. 88/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas
João Garbim e Ângelo Martins, no Parque Minas Gerais. 89/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Altamiro Pinheiro e Alberto Mori,
no Parque Minas Gerais. Indicações do Vereador Valter do Nascimento: 90/22 Solicita recapeamento asfáltico nas Ruas Alzira Gomes Queirós e Joaquim Miguel
Leal, no Jardim Eldorado. 91/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua João
Rodrigues, no Jardim Eldorado. Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias:
92/22 - Solicita reforma da Quadra de Esportes Mário Santos Soares - (Marico), bem
como da quadra de areia do lado, na Vila Margarida. Indicações do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 93/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Ampliato
Martins Teixeira, no Jardim São Carlos. 94/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Rua Brasílica Machado Bahia, na Vila Musa. Indicação da Vereadora Raquel
Borges Spada: 95/22 - Solicita instalação de cobertura para o ponto de ônibus na
Rua Ovídio Gregório de Jesus, defronte ao nº 15, no Jardim Europa, próximo à praça
onde ocorre a Feira da Lua. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 96/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas ou
lombofaixa) na Rua Ângelo Peruci, no Conjunto Residencial de Interesse Social
Cezira Sândano Migliari. Indicação da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 97/22 Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Francisco Robles
Godoy nº 167, onde está localizada a EMEF "Jornalista Miguel Farah". Indicação do
Vereador Valter do Nascimento: 98/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua
João Rolli, no Jardim Matilde. Indicações do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 99/22 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão dos
bairros: Jardim das Paineiras, Jardim Santos Dumont I e II, Loteamento Mitsui,
Jardim Cristal, Jardim Brilhante, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Esmeralda,
Residencial Parque dos Diamantes, Jardim Santa Fé I, II, IV e Santa Fé Gold Place.
100/22 - Solicita melhorias no asfalto com a realização de recapeamento ou operação
"tapaburacos" em todas as ruas do Jardim das Paineiras, Jardim Santos Dumont I e II,
Loteamento Mitsui, Jardim Cristal, Jardim Brilhante, Jardim São Judas Tadeu, Jardim
Esmeralda, Residencial Parque dos Diamantes, Jardim Santa Fé II e IV e Santa Fé
Gold Place. 101/22 - Solicita colocação de fresa e iluminação nas vielas existentes no
Jardim das Paineiras, Jardim Cristal, Jardim Brilhante, Jardim São Judas Tadeu,
Jardim Esmeralda, Residencial Parque dos Diamantes e Jardim Santa Fé I, II e IV.
Indicação do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 102/22 - Solicita implantação
de redutor de velocidade na Rua Júlio Mori, próximo ao cruzamento com a Rua Padre

Rui Cândido da Silva. Indicações do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
103/22 - Solicita reforma da quadra existente na Rua Maria de Lourdes Correia, no
Jardim São Carlos. 104/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade em
diversos pontos da Rua Irineu Pereira da Silva - Jardim das Paineiras. 105/22 Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Hugo Luz, defronte ao nº 210 Jardim Santos Dumont. 106/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade na
Rua Miguel Sutil, defronte nº 159 - Jardim dos Bandeirantes. 107/22 - Solicita
recapeamento asfáltico em todas as vias públicas do Jardim dos Bandeirantes. 108/22
- Solicita melhorias na sinalização de solo em todas as vias do Jardim das Paineiras.
109/22 - Solicita melhorias na iluminação da Praça José Ferreira de Castro - Vila
Kennedy. 110/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e implantação de lombada
na Rua Emílio Roli, próximo ao nº 781 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
111/22 - Solicita redutor de velocidade (lombada) na Rua Olívio Minucci, próximo ao
nº 609, no Jardim América. 112/22 - Solicita revitalização da Praça Miguel Mofarrej
(Praça do Food Truck). 113/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e implantação
de redutor de velocidade (lombada) na Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel - Jardim
das Paineiras. 114/22 - Solicita implantação de lombada na Avenida Domingos
Perino, próximo ao nº 546. 115/22 - Solicita construção de pista de caminhada na Rua
Manoel da Borba Gato, ao lado do córrego. 116/22 - Solicita recapeamento asfáltico
na Avenida Vereador Múcio Correia da Silva, na passagem do Jardim Santa Fé IV
para o Jardim Santos Dumont. 117/22 - Solicita instalação de iluminação pública na
continuação da Avenida Sidney Marcondi, a partir do cruzamento com a Rua
Augustin Sangalli Breve até a entrada do Distrito Industrial IV "André Cardoso".
118/22 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE e faixa de pedestre) no
cruzamento das Ruas Ângelo Sedassari e Moacir Cassiolato. 119/22 - Solicita
instalação de iluminação pública no final da Rua Aparecido Fernandes Pereira Jardim São Silvestre. 120/22 - Solicita limpeza das "bocas de lobo" em torno do
Mercado Municipal. 121/22 - Solicita implantação de lombada e pintura de
sinalização de solo na Rua Domingos Ângelo, próximo à igreja. Indicações dos
Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Giovanni Gomes de Carvalho: 122/22 Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua João Ferreira, nas proximidades
do n° 509. Indicações do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 123/22 Solicita implantação de lombada na Rua Gaspar Ricardo, nos arredores do n° 799.
124/22 - Solicita cobertura em ponto de ônibus situado na Rua Sargento Lázaro
Rodrigues de Araújo, no cruzamento com a Rua Milton de Abreu, em frente ao nº 271
- Residencial Recanto dos Pássaros III. 125/22 - Solicita implantação de lombada na
Rua Olavo Ferreira de Sá, próximo ao nº 537. 126/22 - Solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada) na Rua Arlindo Luz, próximo ao nº 1.000. 127/22 Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Sebastião Simião de
Souza - Jardim Santa Fé. 128/22 - Solicita instalação de brinquedos infantis nas
praças: Praça Mário Santos Soares - Marico, Praça Adriano José Braz, Praça Prof.
Mário César de Oliveira, Praça Prefeito Benício do Espírito Santo, Praça Ângelo
Christoni, Praça Presidente Kennedy e Praça dos Comerciários. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 129/22 - Solicita a troca de toda iluminação por
lâmpadas de LED, em todas as ruas do Jardim dos Bandeirantes, Jardim Santa

Felicidade I e II, Jardim Quebec, Vila Soares, Vila Christoni e Vila São Luiz. 130/22 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Jairo Corrêa
Custódio e das ruas Manoel Palácios, Joaquim Roberto Monteiro, Joaquim Garcia
Leal, José Brandimarte e João Pedrotti. 131/22 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão das Avenidas Hassib Mofarrej, Luiz Saldanha Rodrigues e
Amador Bueno e das Ruas Manoel Preto, Antônio Pires de Campos e Aleixo Garcia.
132/22 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Ruas
Fernão Dias Paes Lemes, Ângelo Silva, Carlos Eduardo Devienne, Fernando Prestes,
Vereador Geraldo Bernardini, Clorivaldo Migliari e Irmã Akemi Morita. 133/22 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Ernestina de
Barros Carvalho, Dr. Diógenes Gonella Ribeiro, Dr. Fariz Salim Freua, José Teixeira
Penna, José Martins Santana, João Dora, João Melchior da Silva e João Moya Flores.
134/22 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Área Verde
Benedito Galvão. 135/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” na Rua Vitório Christoni, no trecho entre a Rua João
Antônio Bueno e a rotatória, entre a Rua Henrique Pontara e a Rua Celestino Lopes
Bahia. 136/22 - Solicita implantação de mais redutores de velocidade e placas
indicando limite de velocidade na Rua Vitório Christoni, no trecho entre a Rua João
Antônio Bueno e a rotatória da Rua Henrique Pontara e Rua Celestino Lopes Bahia.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 137/22 - Solicita a instalação de
poste na Rua Porfírio Theodoro - Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 138/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas José Martins Santana e
Joaquim Roberto Monteiro. 139/22 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de
solo, especialmente faixa de pedestres, nos seguintes pontos: cruzamento entre as
Ruas Gaspar Ricardo, 13 de Maio e Barão do Rio Branco; e na rotatória entre a Rua
Serafim Signorini e a Avenida André Monteiro Rodrigues. 140/22 - Solicita
substituição da iluminação pública existente por lâmpadas de LED nas seguintes ruas:
do Expedicionário, Arlindo Luz, Hermínio Joaquim dos Remédios, Pará, Pedro
Marques Leão, Manoel Vieira Júnior, 9 de Julho, Euclides da Cunha, Eduardo Peres,
Rio de Janeiro, São Paulo, Narciso Migliari, Henrique Tocalino, Monsenhor Cordova
e Serafim Signorini, nas avenidas: Dr. Altino Arantes, Joaquim Luiz da Costa,
Conselheiro Rodrigues Alves, Presidente Dr. Getúlio Vargas, Ivone Cardoso Pereira
Cavenago e Hassib Mofarrej e nas travessas: Benedito Monteiro e Prof. Paulo
Ubirajara Zanoni. 141/22 - Solicita substituição da iluminação pública existente por
lâmpadas de LED nas seguintes ruas: Dr. Antônio Prado, Paraná, Antônio Carlos
Mori, Cardoso Ribeiro, Henrique Pontara, Cambará, Brasil, Milton de Abreu, Miguel
Sutil, Adolfo Galileu, Aleixo Garcia, Profa. Josefa Cubas da Silva, Monteiro Lobato,
Irineu Pereira da Silva, Sebastião Simião de Souza, Marieta de Oliveira Vianna e
Silva, Profa. Maria José Ferreira, Júlio Mori, Angelina Victória Pecine Varago,
Cláudio Roberto Bressanin, David Zanette, Rufino Benitez, Santa Mônica, Pedro
Padovan, Cândido Corrêa de Araujo, Antônio Marques Vianna, Orlando Chiaradia,
Celestino Lopes Bahia, Sérgio Oliveira de Moraes, José Bonifácio, Vitório Christoni,
Ataliba Leonel, Benjamin Constant, Pedro Migliari "Tico", Edwin Haslinger
(Leopoldo), Paschoal Henrique e Onofre Antônio Pasquetta, nas avenidas: Jacinto

Ferreira de Sá e Domingos Perino, nas travessas: Travessa das Acácias e Duque de
Caxias e na Alameda Conceição de Souza Viana. 142/22 - Solicita substituição da
iluminação pública existente por lâmpadas de LED, nos seguintes bairros: Jardim
Vereda I e II, Residencial Regina Brisola, Residencial Oswaldo Brizola, Residencial
Vandelena Moraes Freire, Conjunto Habitacional Ourinhos I, Jardim Oriental,
Residencial Parque das Flores e Jardim das Acácias. 143/22 - Solicita substituição da
iluminação pública existente por lâmpadas de LED nas seguintes ruas: Dr. João Bento
Vieira da Silva Netto, Raphael Noschesi, Padre Bento - O Apóstolo da Caridade, José
Robles Agrela, Lauro Zimmermann Filho, Maria Pacheco e Chaves, Cleudimilson
Aparecido Camargo Cruz, Moacir Cassiolato, Vicente Ernesto de Lucca, Pedro
Alexandre, Adalberto Dias Bogado e Alcides Chierentin, nas avenidas: Perimetral
Dois, Nilo Signorini, Aureliano Antônio Gonçalves, Santino Brianezi, Feodor
Gurtovenco, Paulo Bozon Verduraz, Vitório Tezotto, Arnaldo da Silva, Vitalina
Marcusso, Maria Paulina Melchior da Silva, Milton Machado, Amador Bueno, e
Servidor Alício de Souza Bitencourt e nas travessas: Travessa 13 de Dezembro,
Travessa Vereador Abrahão Abujamra. 144/22 - Solicita instalação de lâmpada de
LED em toda a extensão da Rua Lourenço Jorge - Vila São Luiz. 145/22 - Solicita
intalação de iluminação pública na viela localizada entre as Ruas Maria Moreira de
Souza e Lourenço Jorge. 146/22 - Solicita que seja realizado operação "tapaburacos", recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Lourenço Jorge, no trecho
que compreende às Ruas Satoro Maeda e Celestino Lopes Bahia. 147/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Domingos Ângelo, em
frente à Igreja Congregação Cristã, no Jardim Eldorado. 148/22 - Solicita reparos em
balanção de concreto localizado na Rua Marieta de Oliveira Vianna e Silva, esquina
do numeral 320, no Jardim das Paineiras, em razão de buracos e empoçamento de
água. 149/22 - Solicita instalação de lixeiras nas proximidades do Hospital da
Unimed. 150/22 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, patrolamento e colocação de cascalho na Rua Manoel da
Borba Gato, que dá acesso ao Jardim Santa Felicidade. 151/22 - Solicita limpeza
geral em toda a extensão do Jardim Guaporé. 152/22 - Solicita sinalização de solo
indicando PARE, em toda a extensão Rua Olavo Ferreira de Sá - Vila Boa Esperança.
153/22 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão Rua Júlio
César Acosta Chimenes - Jardim Paris. 154/22 - Solicita limpeza em bueiro
localizado na Rua Pedro Alexandre, próximo ao n° 662. 155/22 - Solicita, com
urgência, recapeamento asfáltico em toda a extensão das seguintes ruas: Octávio
Ferreira de Campos, Atta Haddad, Tibúrcio Silveira, República, Brasílica Machado
Bahia, João Maria Camargo, Maria do Carmo Ferreira Matozinho, Leontino Ferreira
de Campos, Antônio Ruiz e Antônio Bertagnoli – Vila Musa. 156/22 - Solicita, com
urgência, substituição da iluminação pública existente por lâmpadas LED nas
seguintes vias públicas: Rua Octávio Ferreira de Campos, Rua Atta Haddad, Rua
Tibúrcio Silveira, Rua República, Rua Brasílica Machado Bahia, Rua João Maria
Camargo, Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho, Rua Leontino Ferreira de
Campos, Rua Antônio Ruiz e Rua Antônio Bertagnoli – Vila Musa. 157/22 - Solicita
a instalação de lixeiras na pista de caminhada/ciclovia na Rua Júlio Mori, no trecho
compreendido entre a Praça da Mulher e a Rua Profa. Josefa Cubas da Silva. 158/22 -

Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua João Moya Flores. 159/22 Solicita pintura de sinalização de solo, inclusive indicando zona de embarque e
desembarque de alunos, e instalação de placas indicativas de área escolar defronte à
EE "Prof. José Augusto de Oliveira", no Jardim América. 160/22 - Solicita
implantação de redutores de velocidade ou lombofaixas na Avenida Fausto
Matachana, próximo à EE “Prof. José Augusto de Oliveira” – Jardim América.
161/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Manoel Joaquim
Benatto. 162/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua José Geraldo Beltrami "Zezo". 163/22 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Ataliba
Leonel, entre as Ruas Silva Jardim e Joaquim de Azevedo - Jornalista. 164/22 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua
Vereador Ary Archangelo Cardoso de Mattos, Rua dos Trabalhadores e Rua
Cooperado José Francisco de Almeida. 165/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Natalino Alves Machado. 166/22
- Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Francisco Constante Netto. 167/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua José Vendramini, entre
as Ruas Alberto Mori e Marina Cardana Campeão. 168/22 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Silva Jardim, entre as
Ruas Governador Armando Sales e Rio de Janeiro. Indicação do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 169/22 - Solicita melhorias na
pavimentação asfáltica na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, defronte ao nº
683, no Jardim Itamaraty. Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias:
170/22 - Solicita substituição da iluminação pública existente por lâmpadas de LED
nas Ruas 12 de Outubro, 7 de Setembro, 14 de Julho e 3 de Maio. Indicação do
Vereador Valter do Nascimento: 171/22 - Solicita troca de lâmpada na Rua
Francisco Gerônimo de Abreu, em frente ao nº 66, na Vila Sândano. Indicação da
Vereadora Roberta Stopa: 172/22 - Solicita instalação de poste de iluminação
pública nas rotatórias das Alamedas José Leopoldino e João Smânia, no Jardim São
Judas Tadeu. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 173/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda extensão
da Rua Mário Tolotto, no Jardim Ouro Verde. 174/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda extensão da Rua
Domingos Conte, no Jardim Ouro Verde. 175/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda extensão da Rua Waichi Miwa,
no Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 176/22 Solicita retirada de galhadas existentes na Rua Antônio Pires de Campos, defronte ao
nº 96 - Jardim dos Bandeirantes. 177/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Avenida Amador Bueno, defronte a Praça do Cacau - Jardim
dos Bandeirantes. 178/22 - Solicita reparos no passeio público existente na Rua
Euclides da Cunha, altura do nº 300 - Centro. Indicação do Vereador Valter do
Nascimento: 179/22 - Solicita troca de lâmpada na Rua Felismino Fernandes dos
Santos, em frente ao nº 182 - Jardim Europa. Indicações do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 180/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na

Rua Padre Rui Cândido da Silva, esquina com a Rua Antônio Bertagnoli. 181/22 Solicita retirada de galhadas na Rua Antônio Bertagnoli, defronte ao nº 59. 182/22 Solicita limpeza na área externa do reservatório de água no Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). 183/22 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua Manoel da Borba Gato, próximo
ao n° 299, no Jardim dos Bandeirantes, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta
velocidade. 184/22 - Solicita a retirada de galhadas existentes na Rua Augusto
Paschoal no entroncamento com a Rua República - Loteamento Domingos Garcia.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 185/22 - Solicita
troca de lâmpada inoperante na Rua Emília Brechesi Saladini, defronte ao nº 67.
Indicação do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 186/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Aurora Gonçalves
Custódio, defronte ao nº 415 - Jardim Oriental. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do requerimento de urgência apresentado à mesa: Requerimento nº
216/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº
02/2022. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o
douto Plenário, que seja apreciado em regime de urgência especial de votação o
Projeto de Lei Complementar nº 02/2022, de autoria da Mesa Diretora, que altera a
Lei Complementar n°. 481, de 04 de julho de 2006. JUSTIFICATIVA: Ao formular
esta proposição, a Mesa Diretora visa, exclusivamente, a criação de uma vaga para o
cargo de Motorista Legislativo, referente ao Quadro de Pessoal Permanente, com o
propósito de adequar a estrutura de cargos efetivos, a fim de atender a demanda, de
forma satisfatória, e para o funcionamento regular dos serviços legislativos. Assim
sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na
forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 7 de
fevereiro de 2022. O requerimento de urgência lido será deliberado na Ordem do Dia.
Dando sequência, a Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas:
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 1/22 - De pesar pelo falecimento de Ednei
Alves Pereira. Moções do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 2/22 - De
congratulações a Polícia Rodoviária Estadual pela realização da Ação Solidária em
prol da Casa Arco Iris, com a distribuição de leites, lenços umedecidos e fraldas para
as crianças. 3/22 - De congratulações a Sorveteria Gigabon, pelos relevantes serviços
prestados em nosso Município. Moções do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
4/22 - De congratulações ao Pilão Cestas Básicas, dos proprietários Sr. José Carlos
Cruz (In Memorian), Jonathan Cruz e José Carlos Cruz Junior, pelos 25 anos
prestando um ótimo atendimento à população de Ourinhos. 5/22 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Francisco de Paula. 6/22 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Lázara Muniz Ferreira. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 7/22 - De
congratulações pelos 53 anos da Estação de Bombeiros de Ourinhos (4º PB - 1º SGB
- 10º GB). Moção dos Vereadores Cícero de Aquino e Alexandre Araújo Dauage:
8/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio Bernini. Moções do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 9/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ibelezai
Damasceno Bonfim "Dona Belza". 10/22 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Sebastião de Souza Bonfim "Seu Adão". Moção da Vereadora Roberta Stopa:
11/22 - De congratulações à UNESP Campus de Ourinhos, pela consolidação daquela

Unidade Universitária. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 12/22 - De pesar
pelo falecimento de Dirceu de Oliveira. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 13/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Araci Iori, mãe do "Esquilo",
Secretário de Governo do Município. Moções do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 14/22 - De congratulações e aplausos à direção e aos funcionários do NEI
"Albert Sabin", pelo brilhante trabalho realizado pela instituição em nosso Município,
com excelência em prestatividade, zelo e responsabilidade. 15/22 - De congratulações
à empresa Camargo Móveis, na pessoa de seu proprietário Sr. Reginaldo Alves
Camargo e funcionários, pelos excelentes trabalhos realizados na prestação de
serviços em Ourinhos e região. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 16/22
- De congratulações ao Exatas Escritório de Contabilidade pelos relevantes serviços
prestados em nosso Município. Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
17/22 - De congratulações à academia Chakar Fitness pelos 3 anos de excelentes
serviços prestados à saúde e bem estar da população ourinhense. Moções do
Vereador Santiago de Lucas Angelo: 18/22 - De congratulações ao Sr. Gildo Nunes
Pereira "Mestre Gildo da Capoeira", pelos excelentes trabalhos realizados em nosso
Município e região através dos ensinamentos da arte da capoeira para crianças, jovens
e adultos, como atividade esportiva, contribuindo para o desenvolvimento humano,
oferecendo oportunidade de entretenimento, cultura, socialização, ética e
responsabilidade social. 19/22 - De congratulações aos Diretores, Vice-Diretores,
Professores, Coordenadores, Alunos, demais servidores e profissionais da educação
do Município, augurando boas vindas neste início de ano letivo, limiar de mais uma
jornada de descobertas, superação, conhecimento, evolução, construção de parcerias e
novas experiências para o ser humano, a família e a sociedade, bem como votos de
um excelente trabalho em 2022 e que se concretizem todas as aspirações em termos
acadêmicos, profissionais e pessoais. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na
forma regimental. Apresentadas as matérias, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Fizeram pedido de destaque o Senhor Vereador
Anísio Aparecido Felicetti dos Requerimentos nº s 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 45, 48,
54, 59, 79, 80, 107, 108, 154 e 208/22; a Sra. Vereadora Roberta Stopa dos
Requerimentos nº. s 11, 180, 181 e 182/22; o Sr. Vereador Cícero de Aquino do
Requerimento nº 185/22 e o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva do
Requerimento nº 58/22. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s 1 a 215/22 e as Moções nº s 2 a 4, 7, 11
e 14 a 19/22, com exceção das matérias destacadas. Não havendo quem queira se
manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou que, conforme
fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo
Municipal tem prazo de até 15 dias corridos para responder as informações
solicitadas através de requerimentos. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
deliberação as matérias destacadas. Foi colocado em discussão o Requerimento nº

4/2022 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que requer informações
sobre a possibilidade de implantação de bosque, com viveiros para cultivo de mudas
e várias espécies de árvores no Município. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
5/2022 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que requer informações
sobre a possibilidade de se construir unidade básica de saúde ou unidade de saúde da
família no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino e Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 6/2022 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar unidade do Centro de Referência da
Assistência Social - CRAS na Rua Jornalista Miguel Farah nº 293, no Loteamento
Angelina Marcante. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 8/2022 de autoria do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti que requer informações sobre a possibilidade de se proceder, com urgência,
melhorias na infraestrutura da Estrada Mauro Moura (Água do Pinho), como
patrolamento, encascalhamento, entre outros serviços. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador solicitou permissão para discutir, juntamente com o requerimento nº
8, o Requerimento de nº 9/2022 que requer informações, com urgência, sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na Estrada Água do Jacu (Estrada do
Jacuzinho), como patrolamento, encascalhamento, etc. e o Requerimento nº 10/2022
que requer informações, com urgência, sobre a possibilidade de se realizar melhorias
na infraestrutura da Estrada do Sanches (OUR 361), como patrolamento,
encascalhamento, etc. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foram colocados em votação, APROVADOS por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 14/2022 de autoria do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti que requer informações sobre a possibilidade de
se realizar reforma e melhorias na UBS "Dona Pepa" - Vila Brasil. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 15/2022 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que requer informações
sobre a possibilidade de se tomar as devidas providências e melhorias quanto ao
escoamento e captação de águas pluviais na Rua Sérgio Oliveira de Moraes até o
acesso à Rodovia Raposo Tavares. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 16/2022 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que
requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na EMEI
"Abelardo Pinto" - Vila Brasil. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores

Anísio Aparecido Felicetti, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de
Aquino, Nilce Araujo Garcia, Éder Júlio Mota, José Roberto Tasca e Roberta Stopa.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
45/2022 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que requer informações do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) sobre a possibilidade de se construir
passarela na Rodovia Raposo Tavares, no KM 379, interligando o Jardim Josefina ao
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. O Senhor Presidente suspendeu a
sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência para o mesmo fazer
uso da palavra. Reaberta a sessão, fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores
Santiago de Lucas Angelo, Anísio Aparecido Felicetti. O Senhor Presidente
interrompeu a sessão para que o Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a
presidência. Reaberta a sessão, continuaram fazendo o uso da palavra na discussão do
requerimento nº 45/2022 os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva e Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 48/2022 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que
requer informações quanto à possibilidade de se implantar unidade do Centro de
Referência em Assistência Social "CRAS" na Vila Brasil. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº. 54/2022 de autoria do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti 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. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 58/2022 de autoria do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer informações sobre a possibilidade
de se construir uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ourinhos, em
um local a ser definido através de estudos. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Fim do horário do
expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental.
Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que para cumprir o Parágrafo 3º
do Artigo 118 do Regimento Interno o tempo para a inscrição para a explicação
pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos
Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo
Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino,
Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce
Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo,
Valter do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal e
estando na ordem do dia o Sr. Presidente informou que serão colocados em
deliberação do plenário o requerimento de urgência e a matéria apresentada à mesa.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou o adiamento da
discussão e votação por quatro sessões ordinárias do Projeto de Lei Complementar

nº 21/2021, de sua autoria, que altera o Artigo 128 da Lei Complementar nº 990, de 3
de julho de 2018. O Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o
Requerimento nº 216/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei Complementar nº 02/2022, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Lei
Complementar n°. 481, de 04 de julho de 2006. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com doze votos favoráveis e
dois votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente
nomeou o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage para atuar como relator especial ao
projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator
Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Lei Complementar
n°. 481, de 04 de julho de 2006, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das
Sessões, em 7 de fevereiro de 2022. Alexandre Araújo Dauage – Relator. Com o
parecer favorável lido, o Projeto de Lei Complementar nº 02/2022 foi colocado em
discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Não havendo mais matérias a
serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores
Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho, Raquel Borges Spada, Nilce Araujo
Garcia, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, (por questão de ordem fez o uso da
palavra a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia), Cícero de Aquino e Alexandre
Araújo Dauage. Fim do horário do expediente, o Senhor Presidente agradeceu a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Primeira Sessão
Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a presente Ata que será submetida à
apreciação do Douto Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi
registrada em vídeo e se encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------_________________
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