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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 19ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.105/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 569/2021, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de revitalização da Praça Melo
Peixoto - Centro.
ROBERTA STOPA
1.106/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 510/2022, que requer as
portarias com as nomeações dos/as conselheiros/as de todos os Conselhos Municipais de
Ourinhos.
1.107/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 667/2022, que requer os dados
de violência contra a mulher em todas as suas formas, doméstica, psicológica, física, moral e
sexual, de janeiro de 2020 à dezembro de 2021.
1.108/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 786/2022, que requer
informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 6.157/2014, que autoriza o Executivo
Municipal a divulgar a relação de medicamentos colocados à disposição da população.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.109/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma nos sanitários
públicos da Praça Melo Peixoto, tendo em vista a recente procura de munícipes que utilizam
diariamente o local.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / NILCE ARAUJO GARCIA
1.110/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos com a
finalidade de se instalar as denominadas “calçadas cidadãs” nas pistas de caminhadas, praças,
calçadão e defronte aos prédios públicos, com a finalidade de que as pessoas com deficiência
visual possam usufruir do acesso a esses locais públicos.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.111/22 - Requer informações para que se elabore, junto ao setor competente da
municipalidade, análise da viabilidade de implantação do 1º Meliponário Municipal, no sentido
de alavancar essa atividade socioambiental, trazendo para a nossa cidade mais essa
referência ambiental de grande repercussão, agregando valores tanto sociais como ambientais
e culturais.
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JOSÉ ROBERTO TASCA
1.112/22 - Requer informações sobre o médico pediatra que está atendendo na UBS "Dr.
Hélio Migliari" (Posto de Saúde da COHAB), esclarecendo se está afastado e, se estiver, quem
está em seu lugar.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.113/22 - Encaminha minuta de Projeto de Lei que permite o translado de animais
domésticos de pequeno e médio porte no transporte público municipal de passageiros.
RAQUEL BORGES SPADA
1.114/22 - Requer informações do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
sobre quantos atendimentos foram realizados nos últimos três meses, especificando o número
de ocorrências diárias.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.115/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, sobre a possibilidade de se realizar plantio de árvores frutíferas, conforme a Lei
Municipal nº 6.617/2020, na área verde nº 365 do CDHU.
1.116/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, sobre a possibilidade de se realizar plantio de árvores frutíferas, conforme a Lei
Municipal nº 6.617/2020, na área verde nº 323 do Jardim Colúmbia.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.117/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de
velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua Sebastião Simião de Souza, próximo ao nº
270, no Jardim Santa Fé, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
RAQUEL BORGES SPADA
1.118/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos no sentido de
se contratar os mesmos médicos e nutricionistas que atendiam na ADO - Associação dos
Diabéticos de Ourinhos.
1.119/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma linha
telefônica para pacientes da ADO - Associação dos Diabéticos de Ourinhos, visando
estabelecer um canal direto para atendimento e esclarecimento de dúvidas.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.120/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Arlindo Bellei, no Jardim Itamaraty.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.121/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se revitalizar o Sistema de
Recreio 265, no Jardim Anchieta, contemplando: instalação de playground, academia da
saúde, iluminação a LED, pista de caminhada, campo de areia, quiosques e plantio de grama.
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CÍCERO DE AQUINO
1.122/22 - Requer informações, junto à SAE, sobre o buraco aberto há mais de um mês
no cruzamento da Rua José Del Ciel Filho com a Avenida Sidney Marcondi.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.123/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 632/2021, que requer
informações sobre como estão sendo ministradas as aulas de Soraban e do Sistema Braille
nas escolas da rede pública municipal, tendo em vista o atual momento.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.124/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar a Lei Complementar n°.
474/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos), visando permitir a
ausência ao serviço para realização de exame preventivo de câncer, nos termos que específica
e a exemplo das autorizações estatutárias vigentes, conforme disposto pelo artigo 132.

INDICAÇÕES:
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.175/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua Eufêmia Canizela Saladini nº 182 - Jardim
Europa.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.176/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua João
Francisco de Paula - "Pirajú", esquina com a Rua José Robles Agrela e também na esquina
com a Rua José Felipe - Jardim Itamaraty.
1.177/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua João de
Almeida Prado, defronte ao nº 107, e na esquina com a Avenida Heraldo Nascimento Abujamra
- Jardim Itamaraty.
1.178/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Avenida Dr. Altino Arantes, defronte
ao nº 1.112, no Jardim Matilde.
1.179/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Afonso de
Martos Filho, defronte ao nº 170 - Jardim Itamaraty.
1.180/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Roque de
Carvalho, defronte ao nº 123 e na esquina com a Avenida Heraldo Nascimento Abujamra Jardim Itamaraty.
RAQUEL BORGES SPADA
1.181/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso, em frente ao nº 284, na
Vila Nova Sá.
1.182/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Chile, em frente ao nº 375, na Vila
Perino.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.183/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Diógenes
Christoni, esquina com a Rua José Robles Agrela e defronte ao nº 312 - Jardim Itamaraty.
1.184/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Rua Antônio Capato, defronte ao nº
239, no Jardim Tropical.
1.185/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Adonias de
Souza Lopes, defronte aos nºs 301, 380 e 440 - Jardim Itamaraty.
1.186/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Avenida Dr. Altino Arantes, ao lado
do nº 908.
RAQUEL BORGES SPADA
1.187/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Agostinho Paiva - Parque Minas Gerais.
1.188/22 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Jairo Adalberto Bertaia, defronte ao nº
320 - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.189/22 - Solicita troca de lâmpada na Rua Chavantes, em frente ao nº 386 - Jardim
Matilde.
1.190/22 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Ivo Campiom, em frente ao nº 160 Residencial Parque das Flores.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.191/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes situados na Rua
Jonas de Oliveira e Silva, defronte ao n° 159, e em seu cruzamento com a Avenida Heraldo
Nascimento Abujamra, no Jardim Itamaraty.
1.192/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes situados na Rua
Amando Meira Barros, defronte aos n°s 46 e 124, e em seu cruzamento com a Avenida Heraldo
Nascimento Abujamra, no Jardim Itamaraty.
1.193/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua José Felipe, nas proximidades
do nº 255 - Jardim Itamaraty.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
155/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Carlos de Assis Machado.
156/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Wellington Lino, aos 63 anos de idade.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
157/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo Cruz, irmão do ex-vereador Dr. Celso
Cruz.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
158/22 - De pesar pelo falecimento de Amanda Beatriz Rosa Coelho Campos.
JOSÉ ROBERTO TASCA
159/22 - De congratulações aos ótimos serviços prestados pela empresa Toldos Parati e
pelos seus 36 anos de existência.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
160/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Lina Suzuki de Carvalho.
161/22 - De congratulações à Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos (CCO),
pelos relevantes serviços prestados à comunidade ourinhense e região, em razão do
transcurso do aniversário de 43 anos, celebrado em 13 de junho.
162/22 - De congratulações à Empresa Auto Viação Ourinhos-Assis (AVOA), pelos
relevantes serviços prestados no serviço de transporte intermunicipal (rodoviário) na região,
fretamento e turismo, em face do transcurso do aniversário de 60 anos de fundação, celebrada
em 14 de junho.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
163/22 - De congratulações à Casa de Carnes Ki Carne, pelos 20 anos de excelentes
serviços prestados, oferecendo produtos de qualidade, além de atendimento excepcional aos
seus clientes.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
164/22 - De congratulações ao AME - Ambulatório Médico de Especialidades, pelos 9
anos de atividades, prestando serviços de qualidade para Ourinhos e região.

PROJETO DE LEI :
VALTER DO NASCIMENTO / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
71/22 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Centro Social Urbano João
Carlos Belinelo “Biguineli”).
Secretaria da Câmara Municipal, em 08 de junho de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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