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22ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 04 DE JULHO 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 22ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 04 de julho 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 18/2022, da
VEREADORA ROBERTA STOPA: Dispõe sobre a autorização da
presença de Doulas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, nas maternidades, casas de parto e hospitais de Ourinhos.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 59/2022, dos
VEREADORES GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / RAQUEL BORGES
SPADA: Declara de utilidade pública a Associação Amigos dos Surdos de
Ourinhos e Região.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 29 de junho de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 22ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
FERNANDO ROSINI
1.173/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de
Zeladoria, sobre a possibilidade de se realizar limpeza e roçada na área verde localizada na Rua
Milton de Abreu, nas proximidades do nº 278 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, sendo
que já foram feitos vários protocolos referentes a esses serviços.
1.174/22 - Requer informações, junto às secretarias responsáveis, sobre a possibilidade de
se realizar melhorias na área verde situada na Rua Luiz Barone - Jardim Veredas II.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.175/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar o patrulhamento da
Guarda Civil Municipal nas escolas do município, haja vista o grande número de brigas e
aglomerações desnecessárias que acabam coagindo pais e principalmente alguns alunos.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.176/22 - Requer informações sobre a possibilidade de ser feito o alargamento na passagem
de nível (linha férrea) da Rua Dr. João Bento Vieira da Silva Netto com a entrada para direita no
sentido de bairro-centro, entrando na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, pois com a retirada ou
afastamento da guarita possibilitaria uma melhora significativa no tráfego local de veículos, já que
hoje o trânsito tem ficado caótico e assim que liberada a moradia nos novos edifícios, a tendência
é piorar ainda mais o tráfego.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.177/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar ampliação, reformas em
geral e pintura, na USF Jardim Josefina.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.178/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos sobre o
transporte público passar a ser por fretamento.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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1.179/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 31/2022, que solicita instalação de
iluminação pública na Rua Nelson Marcelino da Silva - "Capitão" (estrada de terra) - Parque
Pacheco Chaves.
ROBERTA STOPA
1.180/22 - Requer informações sobre os projetos realizados no Centro de Esportes e Artes
Unificados - CEU “Professor Alfredo Devienne Junior (Dinho)”.
1.181/22 - Requer, através de abaixo-assinado dos moradores do Residencial Recanto dos
Pássaros, melhorias no Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU “Professor Alfredo Devienne
Junior (Dinho)”.
CÍCERO DE AQUINO
1.182/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, através do envio de
cópias, contendo quais os medicamentos que estão em falta na Rede Básica de Saúde do
Município.
1.183/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças,
através do envio de cópias, contendo detalhadamente o recurso que fora destinado pelo
Governador Rodrigo Garcia, no valor de 40 milhões de reais, e que seja disponibilizado, também
através de cópias, quais obras serão realizadas com este recurso.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.184/22 - Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde com relação ao plano de
combate ao avanço da dengue em todos os bairros.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.185/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.803/2021, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de manutenção nos equipamentos da
academia instalada no Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle", no Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB).
NILCE ARAUJO GARCIA
1.186/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir o terreno público na Rua
Pedro Migliari "Tico", anexo à caixa d’água do Jardim São Silvestre, no projeto de construção de
novas praças da Prefeitura Municipal.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.187/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de água
potável e refrigerada na Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.188/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando implantar
mão única de direção na Rua Lourenço Jorge - Vila São Luiz.
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1.189/22 - Requer informações sobre a possibilidade de atendimento à Indicação n°
107/2022, que solicita recapeamento asfáltico em todas as vias públicas do Jardim dos
Bandeirantes, aproveitando que os maquinários estão próximos realizando recapeamento no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.190/22 - Requer informações sobre a possibilidade da renovação de equipamentos e
veículos da equipe de sinalização viária, bem como formação de mais uma equipe com pessoal,
equipamento de pintura e transporte para execução de serviços dessa natureza.

INDICAÇÕES:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.246/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Artibano Simeone, próxima ao
n° 841, no Jardim Paris.
1.247/22 - Solicita poda de árvore na Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, próxima
ao n° 347, no Jardim Anchieta.
1.248/22 - Solicita poda de árvore na Rua José Luiz Lemos Medalha, próxima ao n° 517, no
Parque Minas Gerais.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.249/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Júlio Francisco Correia, próximo ao nº 81,
no Jardim Vale Verde.
1.250/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Praça Vicente Lopes, situada na Rua
Francelina Grossi Arcângelo - Jardim Eldorado.
1.251/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Travessa Francisco Militão Moreira, ao
lado do nº 32 - Vila Sá.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.252/22 - Solicita retirada de entulhos, em grande quantidade, que se encontram em um
extenso percurso na Estrada de Guaraiúva, sentido à ADAO.
ROBERTA STOPA
1.253/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Benedito Ignácio Pires, em frente ao
nº 51 - Jardim Flórida.
1.254/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Antônio de Souza Vianna, em
frente aos nºs 89, 99, 137, 213 e 219, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.255/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Francisco Crespo, esquina com a
Rua Zaida Pontara de Souza, em frente ao nº 135 (ponto de ônibus), bem como entre as Ruas
Telésphoro Tupiná e Jairo Adalberto Bertaia, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
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VALTER DO NASCIMENTO
1.256/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Gaspar Ricardo, em frente ao n° 221.
1.257/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Satoro Maeda, em frente ao n° 917 Vila São Luiz.
1.258/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Lourenço Jorge - Vila São Luiz.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.259/22 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Vila Operária.
1.260/22 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Avenida Feodor Gurtovenco - Distrito
Industrial Oriente Mori.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.261/22 - Solicita remarcação de sinalização solo e instalação de placa (Carga e Descarga)
na Rua do Expedicionário, próximo ao nº 510 (Posto São José).

MOÇÕES:
ROBERTA STOPA
185/22 - De congratulações pelos sete anos do Jornal Contratempo.
186/22 - De congratulações pelos 54 anos da APAE de Ourinhos, comemorados em 19 de
junho de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
187/22 - De congratulações ao UAL Mix Supermercados, pela sua inauguração no dia 30 de
junho, desejando sucesso aos proprietários e colaboradores.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / LUIZ DONIZETTI BENGOZI
188/22 - De pesar pelo falecimento de André Luís Ferreira de Paula.
ROBERTA STOPA
189/22 - De apoio à Procuradora Gabriela Samadello Monteiro de Barros, do município de
Registro-SP.
FERNANDO ROSINI
190/22 - De congratulações ao Sr. Jerônimo Costa (Professor Lone), que há mais de 48 anos
dedica sua vida ao Futebol, sendo 32 anos em Ourinhos, formando atletas e fazendo um ótimo
trabalho social com nossas crianças e adolescentes.
ROBERTA STOPA
191/22 - De congratulações à festa junina da APAE.
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GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
192/22 - De congratulações ao 4x4 Estética Automotiva, pelos excelentes serviços prestados,
colaborando com o pleno desenvolvimento de nosso Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
193/22 - De congratulações à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pela
dedicação e paciência de todos os envolvidos, após dois anos de pandemia, retornando às
festividades presenciais, contando com a presença dos familiares e alunos.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / ÉDER JÚLIO MOTA
194/22 - De congratulações à Cooperativa dos Motoristas de Ourinhos (CMO), pela fundação
da empresa de prestação de serviços no Município, que disponibiliza uma nova opção profissional
na área de transportes à comunidade ourinhense, com motoristas cooperados de aplicativo
(VIPCAR), oferecendo serviços de Mobilidade Urbana de Qualidade, para melhor transportar seus
passageiros com um sistema inteligente e de excelência, que oferece conforto, modernidade,
eficiência, praticidade, segurança, agilidade e outras características originais, com o slogan: "Vem
Ser VIP você também".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
9/22 - Concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao Sr. José Nunes Faria.
Secretaria da Câmara Municipal, em 29 de junho de 2022.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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