15ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 16 DE MAIO 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 15ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 16 de maio de 2022, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Não há proposições remanescentes a serem discutidas e deliberadas para esta
sessão.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição em
livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA
1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 1/2022, do PREFEITO
MUNICIPAL: 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.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 6/2022, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Prioriza a mulher vítima de violência doméstica na
aquisição de imóveis construídos por programas habitacionais para famílias de baixa
renda do Município de Ourinhos e dá outras providências.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 14/2022, dos VEREADORES
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / JOSÉ ROBERTO TASCA:
Dispõe sobre a instalação de redes de proteção ou equipamentos similares de
segurança em janelas, varandas e sacadas de novos edifícios residenciais que
tenham mais de um pavimento.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de maio de 2022.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

Obs.:Sessão Ordinária com data e horário alterados para o dia 20 de maio de
2022, às 10 horas, em respeito ao falecimento da Servidora desta Casa de
Leis, a Senhora REGINA FERNANDES PARRA NAGAKI, conforme Ato nº
09/2022.

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 15ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
962/22 - Requer informações sobre a possibilidade de atendimento aos Requerimentos nºs
44/2021, 68/2020 e 05/2019, que requerem informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em todas as ruas do Jardim São Carlos.
CÍCERO DE AQUINO
963/22 - Requer informações, através de cópias, contendo as despesas de iluminação
pública, qual a origem de fonte pagadora, quanto é arrecadado de CIP por ano e qual tem sido a
destinação desse valor arrecadado.
RAQUEL BORGES SPADA
964/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar as despesas orçamentárias
do exercício de 2023, com o consequente remanejamento dos recursos orçamentários para
atender o Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves,
que se encontra com perda de receita dos boxes existentes, visto que o valor anual repassado é
insuficiente para uma boa manutenção.
CÍCERO DE AQUINO
965/22 - Reitera, em inteiro teor, o Requerimento nº 1.112/2021, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando retornará o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Raul Pinto da Fonseca,
José Velmiro Teiga, Três, Luiz Cyriaco de Carvalho, Arcângelo Brianez, bem como nas Alamedas
Vereador e Presbítero Salomão de Moraes, José da Cruz Thomé, Benedito Siqueira, Jorge
Ferreira de Campos, Taiti Ito, Thomaz Frazatto e Domingos Cristoni, no Jardim Santa Fé.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
966/22 - Requer informações da Organização Social de Saúde da Santa Casa de
Misericórdia de Assis, gestora do AME - Ambulatório de Especialidades de Ourinhos, sobre o
número de consultas e a quantidade de exames e cirurgias realizadas mensalmente pelo
ambulatório.
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967/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para execução de sinalização
viária em toda a extensão da Avenida Domingos Camerlingo Caló.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
968/22 - Requer informações se há sala de vacinação no posto de saúde do Jardim das
Paineiras e, no caso da não existência, se há possibilidade da criação de uma sala de vacinação
para a população que faz uso da referida unidade de saúde.
VALTER DO NASCIMENTO
969/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 800/2021, que solicita recapeamento
asfáltico na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximo à Empresa Colchões Castor.
970/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 377/2021, que solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua Antonio Franciscon Filho nº 156 - Residencial Recanto dos
Pássaros III.
971/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 932/2021, que solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo, defronte ao nº 852 - Jardim
Europa.
972/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 580/2021, que solicita troca de várias
lâmpadas em toda a extensão da Avenida Comendador José Zillo.
973/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 597/2021, que solicita roçada e limpeza
em toda a extensão da Rua Pedro Padovan, no Jardim Imperial.
CÍCERO DE AQUINO
974/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 671/2022, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, contendo cópias de todo o
processo, do projeto e os valores da pista de caminhada recém criada que liga a pista da Avenida
Vitalina Marcusso com a da Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), no Jardim Guaporé.
975/22 - Requer o envio, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, de
cópias do cronograma de recapeamento asfáltico realizado dentro do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá, indicando a metragem da área recapeada e esclarecendo se há programa de
instalação para troca de toda a iluminação por lâmpadas de LED.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
976/22 - Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer realizar competição de “Mountain Bike”, em todas as categorias e com premiações.
ROBERTA STOPA
977/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 180/2022, que requer informações
sobre o Subsídio de Transporte Universitário ou Profissionalizante.
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978/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 182/2022, que requer informações
sobre o protocolo de atendimento para casos de picada de escorpião em Ourinhos e outras
informações.
979/22 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nºs 237/2022 e 967/2021, que
requerem informações referentes à instalação e manutenção dos Ecopontos em Ourinhos e da
possibilidade de se firmar parceria com a Recicla Ourinhos.
980/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 668/2022, que requer informações
sobre dados dos testes feitos na água para consumo humano do município de Ourinhos após o
tratamento e enviados ao Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água
para Consumo Humano).
CÍCERO DE AQUINO
981/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
sobre a possibilidade de se realizar melhorias, reparos ou troca da estrutura metálica, além de
pintura em ponte que liga o Jardim do Sol ao Jardim Colorado, bem como realizar roçada no
córrego que corta ambos os bairros, e também se existe algum projeto ou cronograma para
efetuar melhorias na referida ponte.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
982/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.208/2021, que requer informações
sobre o cronograma de implantação de dispositivo (lombada), bem como de instalação que
obrigue a parada no cruzamento da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro com a Rua Machado Florence
- Vila Boa Esperança 1ª Sessão.
RAQUEL BORGES SPADA
983/22 - Requer informações sobre a possibilidade de visita de um técnico ambiental para
estudos sobre a remoção de pombos que têm feito ninhos no Terminal Rodoviário de Passageiros
de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
984/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos, pelo setor
competente, para que o Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves tenha cronograma para se efetuar limpeza ao menos duas vezes por mês.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
985/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.308/2021, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar plantio de árvores frutíferas na Praça Luís Vaz de Camões, ao
lado do Supermercado Bom Preço, no Jardim América, de acordo com a Lei nº 6.617/2020.
RAQUEL BORGES SPADA
986/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos, pela Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, para que se faça um cronograma de roçada no
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
987/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.319/2021, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar plantio de árvores frutíferas no Sistema de Lazer "Maurício
Carnevalle", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB), de acordo com a Lei nº
6.617/2020.
988/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.334/2021, que requer informações
sobre estudo e cronograma para execução de melhorias no sistema viário (trânsito) no
cruzamento da Rua Júlio Mori com a Avenida Horácio Soares, para possibilitar maior fluidez.
989/22 - Requer informações sobre os Requerimentos nºs 405/2022 e 1.374/2021, que
requerem informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade (lombada ou
outro dispositivo) na Rua Benjamin Constant, defronte ao nº 532 (Colégio Dom Gaspar), na Vila
Moraes, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
990/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.609/2021, que requer informações
sobre projeto, bem como cronograma de instalação de iluminação pública em trecho da Rua Atta
Haddad, da Rua Padre Rui Cândido da Silva até o cruzamento com a linha férrea, na Vila Santa
Maria.
991/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.910/2021, que requer informações
sobre o cronograma para construção de balanção de concreto no cruzamento da Alameda
Conceição de Souza Viana com a Rua Irineu Pereira da Silva - Jardim das Paineiras.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
992/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se trocar o sistema de aquecimento da
piscina do Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
993/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na piscina do
Centro Social Urbano - CSU para atender a população.
994/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na ventilação, na
iluminação, dentre outros, no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
995/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir no cronograma de
recapeamento asfáltico ou de operação "tapa-buracos" toda a extensão da Rua Vereador Geraldo
Bernardini, principalmente o trecho entre as Ruas José do Patrocínio e Emília Terçariol Tocalino.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
996/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma creche na região do
Núcleo Habitacional Choso Misato e do Condomínio Moradas.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
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997/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira comunitária na Praça
Presidente Kennedy (Praça do Seminário), para atendimento dos proprietários dos carrinhos de
lanches, dos frequentadores e da população em geral.
998/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira comunitária na Praça
dos Comerciários, no Jardim São Judas Tadeu, para atendimento dos proprietários dos carrinhos
de lanches, dos frequentadores e da população em geral.
999/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira comunitária na Praça
Dr. Raul Pires Netto (Praça da Capelinha), na Vila Musa, para atendimento dos proprietários dos
carrinhos de lanches, dos frequentadores e da população em geral.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.000/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça no bairro Ecoville.

INDICAÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.065/22 - Solicita prioridade nas substituições das lâmpadas atuais por LED nas pistas de
caminhada do Município.
1.066/22 - Solicita prioridade nas substituições das lâmpadas atuais por LED nas praças que
possuem academias de saúde no Município.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.067/22 - Solicita limpeza de área verde na Rua Osvaldo Godinho Sant'anna, em frente ao
nº 101, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.
1.068/22 - Solicita limpeza em terreno na Rua Paulo Amaral Santos, em frente ao nº 171, no
Jardim Nossa Senhora de Fátima.
1.069/22 - Solicita reforma da academia da saúde situada no Jardim Itamaraty.
1.070/22 - Solicita construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da
Família (USF) entre o Núcleo Habitacional Choso Misato e o Condomínio Moradas.
RAQUEL BORGES SPADA
1.071/22 - Solicita poda de árvore no cruzamento entre as Ruas Antônio Nicomedes Peixe e
Osvaldo Corrêa - Parque Minas Gerais.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.072/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Célio Rossini,
esquina com a Rua Neuza de Oliveira Guerreiro - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
1.073/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Célio Rossini,
esquina com a Rua João Alexandre - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
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1.074/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Argemiro
Geraldo, defronte aos nºs 104, 260 e 350 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.075/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Ana Rodrigues
Corrêa, defronte ao nº 165 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.076/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Prof. Silas
Ribeiro de Moraes, defronte aos nºs 25, 95 e 483 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
1.077/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Ipiranga, defronte
aos nºs 306 e 330 - Vila Odilon.
1.078/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua República,
defronte ao nº 59 - Vila Odilon.
1.079/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Padre Rui
Cândido da Silva, esquina com a Rua Constituição - Vila Odilon.
CÍCERO DE AQUINO
1.080/22 - Solicita poda de árvores existentes no entorno e dentro da EMEI "Nhandeara",
localizada na Rua Sebastião Costa Galvão - Jardim Eldorado.
1.081/22 - Solicita podas em todas as árvores existentes, bem como troca de toda a
iluminação pública por lâmpadas de LED, em área verde localizada na Rua Sebastião Costa
Galvão - Jardim Eldorado.
1.082/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes defronte e também dentro do pátio da
EMEI "Nhandeara", localizada na Rua Sebastião Costa Galvão - Jardim Eldorado.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.083/22 - Solicita limpeza em terreno localizado na Rua Noboru Endo, defronte ao nº 493 Jardim Anchieta.
1.084/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Avenida Jairo Corrêa Custódio, defronte
ao nº 320 - Nova Ourinhos.
1.085/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Narciso Migliari, defronte ao nº 1.123
- Vila Nova Sá.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.086/22 - Solicita troca de lâmpadas, poda de árvores e sinalização de trânsito em torno das
escolas municipais e estaduais.
1.087/22 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Antônio Pires de Campos, na
esquina com a Rua Miguel Sutil, no Jardim dos Bandeirantes, visto que a água está abrindo
buracos no asfalto.
1.088/22 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Antônio Pires de Campos, na
esquina com a Rua Fernão Dias Paes Leme, no Jardim dos Bandeirantes, visto que a água está
abrindo buracos no asfalto.
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GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.089/22 - Solicita limpeza em terreno localizado na Rua José Felipe do Amaral nº 1.077 Vila Perino.
1.090/22 - Solicita poda de árvores e instalação de iluminação pública na pista de caminhada
localizada na Rua Júlio Mori.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.091/22 - Solicita instalação de lixeira coletiva na esquina entre as Ruas Enfermeiro José
Augusto Ribeiro e Bartholomeu Diaz Martinês.
1.092/22 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Livino José de Oliveira - Jardim Vista Alegre.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.093/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Prefeito Eduardo Salgueiro - Vila Mano.
ROBERTA STOPA
1.094/22 - Solicita retirada de materiais inservíveis no Residencial Recanto dos Pássaros II.
CÍCERO DE AQUINO
1.095/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes em toda a extensão da Avenida Amador
Bueno, bem como defronte ao n° 335, no Jardim dos Bandeirantes.
RAQUEL BORGES SPADA
1.096/22 - Solicita troca de piso no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves.
1.097/22 - Solicita roçada na praça do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.098/22 - Solicita nebulização na Rua Antônio de Souza Vianna, próximo ao nº 331.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
117/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Bugeli.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
118/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Alice Marques, aos 58 anos.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
119/22 - De congratulações aos profissionais da Enfermagem, pelo Dia do Enfermeiro,
comemorado no dia 12 de maio.
NILCE ARAUJO GARCIA
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120/22 - De congratulações e aplausos à Sra. Isabel Cristina Munhoz, Médica Veterinária,
pelos excelentes serviços prestados em sua clínica veterinária “Bicho da Gente”, que neste mês
completa 30 anos de atendimento.
ROBERTA STOPA / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / NILCE ARAUJO GARCIA
121/22 - De repúdio à declaração racista do Vereador Camilo Cristófaro da Câmara Municipal
de São Paulo.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
122/22 - De congratulações à Metalmax, pelos excelentes serviços prestados em nosso
Município.
123/22 - De congratulações à Master Motos, pelos excelentes serviços prestados em nosso
Município.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
124/22 - De pesar pelo falecimento de Vilma Sorvalle Moreira.
CÍCERO DE AQUINO
125/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ygnez Benatto Laperuta.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
126/22 - De congratulações à Enfermeira Lucimara de Moraes Santos, pelos excelentes
serviços prestados à saúde de nossos munícipes, sempre demonstrando comprometimento,
carinho e dedicação no exercício de suas atividades, digna do devido reconhecimento desta
Edilidade.
RAQUEL BORGES SPADA
127/22 - De congratulações ao SENAI, pela parceria com o Fundo Social e o Projeto
Mulheres Empreendedoras, que gerou ação de investimento na capacitação e qualificação
profissional de 16 alunos, sendo treze mulheres, mediante curso teórico e prático, proporcionando
a restauração e pintura do prédio do Fundo Social, além de incentivar o empreendedorismo e a
formalização de Micro Empreendedores Individuais e, também, viabilizar condições favoráveis a
futura recolocação no mercado de trabalho.

PROJETOS DE LEI :
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / RAQUEL BORGES SPADA
59/22 - Declara de utilidade pública a Associação Amigos dos Surdos de Ourinhos e Região.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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60/22 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua José Fantinatti).

VETO:
PREFEITO MUNICIPAL
1/22 - Veto Total ao Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria de todos os Vereadores, que dispõe
sobre denominação da Guarda Civil Municipal (Guarda Civil Municipal Vereador Carlos Alberto
Costa Prado "Carlinhos do Sindicato").
Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de maio de 2022.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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