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12ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 25 DE ABRIL DE 2022.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, Resolução nº
04, de 09 de junho de 1993, COMUNICA que os trabalhos legislativos
referentes à 12ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 25 de abril de
2022, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Discussão e votação dos Requerimentos nºs 823 e 834/2022; e das
Moções nºs 98 e 102/2022, remanescentes da 11ª Sessão Ordinária.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição
em livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA

1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2022, da
MESA DIRETORA: Altera a redação do artigo 103 da Resolução nº. 04, de
09 de junho de 1993 (Regimento Interno da Câmara Municipal).

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 19 de abril de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 12ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022.

REQUERIMENTOS:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
851/22 - Requer informações sobre a possibilidade, bem como cronograma de execução
de manutenção e/ou melhorias, no campo de malha existente no Sistema de Lazer "Maurício
Carnevalle", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
852/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de limpeza (roçada) e
dedetização em toda a extensão da Rua Eduardo Peres, no Loteamento Maria Christoni.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
853/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar aparelhos de ar
condicionado no Velório Municipal.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
854/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na pintura de
sinalização de solo (PARE, faixa de pedestre, faixa contínua, etc) em toda a extensão dos
bairros: Jardins Santa Fé I, II e IV, Jardim Brilhante, Jardim Esmeralda, Jardim Cristal, Jardim
São Judas Tadeu e Loteamento Mitsui.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
855/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar os aparelhos da
academia de saúde, bem como realizar melhorias na iluminação pública, da Praça Prefeito
Benício do Espírito Santo - Praça da Igreja São Pio X.
RAQUEL BORGES SPADA
856/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reformas na EMEF
"Profa. Adelaide Pedroso Racanello", por meio de indicação destinada pelo Deputado Federal
Paulo Freire Costa, pois o local necessita de diversas melhorias.
CÍCERO DE AQUINO
857/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.560/2019 que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Alameda Severo Montuleze.
858/22 - Requer informações sobre a possibilidade de atendimento ao Requerimento n°
1.510/2021 e à Indicação nº 1.561/2017, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas Alexandre Rosa, Fábio Aparecido
Viana - Fabinho, Reynaldo Azevedo e Pedro Rodrigues Martins - Jardim Paulista.
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859/22 - Requer informações sobre a possibilidade de atendimento ao Requerimento nº
1.675/2021 e à Indicação n° 1.514/2019, que solicitam recapeamento ou reperfilamento
asfáltico na Rua Chavantes, no trecho entre as Ruas São Pedro do Turvo e Ribeirão do Sul.
860/22 - Requer informações sobre a possibilidade de atendimento ao Requerimento nº
1.686/2021 e à Indicação nº 332/2019, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas Ivo Campiom, Santa Mônica e Fiori
Giglioti - Residencial Parque das Flores.
861/22 - Requer informações sobre a possibilidade de atendimento ao Requerimento nº
1.700/2021 e às Indicações nºs 123/2020 e 233/2019, que solicitam recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Tereza
Gonçalves Chiaradia.
RAQUEL BORGES SPADA
862/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 87/2022, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Jorge Tibiriçá.
863/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 86/2022, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Rui Barbosa.
FERNANDO ROSINI
864/22 - Requer informações, junto ao setor de Engenharia de Tráfego e Trânsito, sobre a
possibilidade de se realizar pintura de faixa para pedestre em frente ao portão de entrada do
Lar Santa Teresa Jornet, localizado na Rua Duque de Caxias nº 1.115.
JOSÉ ROBERTO TASCA
865/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se utilizar o veículo fumacê para
pulverização contra o aumento dos casos de Dengue em nossa cidade.
866/22 - Requer informações se está sendo repassado e qual o valor repassado
mensalmente à Circular Cidade de Ourinhos - AVOA.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
867/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil no
Sistema de Lazer 2 da Rua Antônio Cito.
CÍCERO DE AQUINO
868/22 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 1.602 e
694/2021, e à Indicação nº 772/2017, que solicitam recapeamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Santa Mônica - Jardim Oriental.
869/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 528/2022, que solicita, com urgência,
roçada e poda de todas as árvores ao longo da Rua Maria Cavezalli Mella, sobretudo nos
arredores da UBS "Enfermeiro Célio Massoni".
870/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 518/2022, que solicita limpeza no
Córrego Jacuzinho, situado entre as Ruas Maria Cavezalli Mella e João Rolli.
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ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
871/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 76/2022, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Cristóvão Colombo.
872/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 77/2022, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Cristoni.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
873/22 - Requer informações sobre a possibilidade, bem como o cronograma, para
implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua Hugo Luz,
defronte ao nº 91, no Jardim Santos Dumont, a fim de coibir o tráfego de veículos acima do
limite de velocidade.
ROBERTA STOPA
874/22 - Requer a apresentação dos organogramas verticais de cada Secretaria
Municipal.
RAQUEL BORGES SPADA
875/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se estender o horário de atuação
da Guarda Civil Municipal no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves.
876/22

-

Requer

informações

sobre

a

possibilidade

de

se

realizar

estudos

visando reformar o Centro Social Urbano - CSU.
JOSÉ ROBERTO TASCA
877/22 - Requer informações sobre onde está sendo investido o dinheiro arrecadado
através da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.
878/22 - Requer informações sobre os valores pagos pela Prefeitura à Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL -, mensalmente, referente à iluminação pública.
879/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se concluir as obras da USF Dr.
Takashi Masuda - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
FERNANDO ROSINI
880/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, melhorias
na iluminação pública, arborização e instalação de playground para as crianças, na área verde
situada na Rua Henrique Terçariol, no Jardim São Carlos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
881/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza no Córrego
Christoni, em trecho que passa atrás do Centro Social Urbano - CSU, na Vila Christoni.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
882/22 - Requer informações sobre o cronograma para instalação de lâmpadas de LED
em toda a extensão do CDHU.
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883/22 - Requer informações sobre o cronograma para instalação de lâmpadas de LED
em toda a extensão do Jardim Itamaraty.
884/22 - Requer informações sobre o cronograma para instalação de lâmpadas de LED
em toda a extensão do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
885/22 - Requer informações sobre o cronograma para instalação de lâmpadas de LED
em toda a extensão da Vila Boa Esperança.
886/22 - Requer informações sobre o cronograma para instalação de lâmpadas de LED
em toda a extensão da Vila Margarida.

INDICAÇÕES:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
993/22 - Solicita revitalização em ponto de ônibus situado na Rua Torazo Kanda, nas
proximidades do n° 1.187, bem como pintura de sinalização de solo, no Jardim Guaporé.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
994/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Sebastião Miranda,
próximo ao nº 355, no Jardim América.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
995/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Chavantes, no Jardim Matilde.
RAQUEL BORGES SPADA
996/22 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
José Vendramini, no Parque Minas Gerais.
997/22 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Avenida
Hassib Mofarrej - Nova Ourinhos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
998/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Rua Octávio Ferreira de Campos,
próximo ao nº 16, na Vila Adélia.
999/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Rua Tibúrcio Silveira, próximo ao nº
180, na Vila Adélia.
1.000/22 - Solicita retirada de galhadas e entulhos existentes na Avenida Miguel Cury,
próximo ao nº 242 - Nova Ourinhos.
1.001/22 - Solicita retirada de galhadas em toda a extensão da Rua Bárbara Abujamra.
1.002/22 - Solicita retirada de galhadas em toda a extensão da Rua Narciso Nicolosi.
1.003/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Almiro Cardoso Pereira, defronte
ao nº 95, na Vila Musa.
1.004/22 - Solicita limpeza (roçada) em área interna da EMEI "Clara Augusta de Noronha",
localizada na Rua Francisco Nunes de Melo nº 261, na Vila São Francisco.
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GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.005/22 - Solicita instalação de iluminação pública a LED nos bairros: Residencial Matioli,
Ecoville, Jardim Ideal e Residencial Ville de France.
VALTER DO NASCIMENTO
1.006/22 - Solicita substituição da iluminação pública existente por lâmpadas de LED na
Praça José Ferreira de Castro, onde ocorre a "Feira da Lua" - Vila Kennedy.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.007/22 - Solicita limpeza da Unidade de Saúde da Família Dr. Roald Corrêa, no
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.008/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade "quebra-molas" ou lombofaixa na
Rua Henrique Seifert, defronte ao NEI “Maria Braz” - Jardim Guaporé.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.009/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Rua Dorival Gama, nas
proximidades do nº 301 - Jardim Matilde.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.010/22 - Solicita instalação de mais postes de iluminação pública, com lâmpadas de
LED, na Praça Bertulino Custódio - Parque Minas Gerais.

MOÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
103/22 - De congratulações e aplausos aos professores e atletas da natação da
Associação Ourinhense de Bem Estar, pela dedicação e comprometimento no 2° Torneio
Regional, realizado no Yara Clube em Marília, no dia 9 de abril de 2022.
JOSÉ ROBERTO TASCA
104/22 - De congratulações e aplausos ao Sr. Ariovaldo de Almeida Silva Júnior, pelo
belíssimo trabalho prestado junto à presidência do SINDICAM (Sindicato dos Caminhoneiros
de Ourinhos e Região), bem como por sua representatividade e conquistas no cenário político
brasileiro.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
105/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Antunes, aos 69 anos.
106/22 - De congratulações e aplausos ao Restaurante Spazio Terrazo e aos seus
colaboradores, pela excelência nos serviços prestados, oferecendo alimentação de qualidade.
107/22 - De congratulações e aplausos ao Colégio Super Ensino, pelos excelentes
serviços prestados, oferecendo ensino de qualidade e toda estrutura para o melhor
aprendizado e diversão.
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SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
108/22 - De congratulações e aplausos à servidora pública Edna Neri Machado, pelos 29
anos de excelentes serviços prestados, com muito profissionalismo, competência e dedicação
à sociedade ourinhense.
109/22 - De congratulações ao Caius Burguer Grill, pelos relevantes serviços prestados
em nosso Município, oferecendo produtos com grande diversidade e qualidade, além de
atendimento excepcional aos seus clientes, superando todas as expectativas possíveis.
110/22 - De congratulações ao servidor público Alexandre Dekaminoviski, pelos 24 anos
de excelentes serviços prestados ao nosso Município, junto à Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos e de Zeladoria.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
47/22 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária
do Município de Ourinhos, para o exercício de 2023 e dá outras providências.
48/22 - Altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre o Plano Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá
outras providências.
49/22 - Altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da Prefeitura Municipal
de Ourinhos - PMO e dá outras providências.
50/22 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 468.000,00
(Quatrocentos e sessenta e oito mil reais) e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 19 de abril de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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