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24ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 01 DE AGOSTO 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 24ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 01 de agosto
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 1.193, 1.202 e 1.207/2022, e
da Moção nº 198/2022, remanescentes da 23ª 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 LEI Nº 61/2022, do PREFEITO
MUNICIPAL: Dispõe sobre a Permissão de Uso para desempenho de
publicidade nos pontilhões municipais e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 27 de julho de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 24ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.222/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, sobre a
poda de árvore na Avenida Henrique Migliari, defronte ao n° 475, conforme protocolo de
munícipe n° 2.654 do dia 24/01/2022.
FERNANDO ROSINI
1.223/22 - Requer informações do Poder Executivo, junto às secretarias responsáveis,
sobre a possibilidade de se realizar melhorias no trevo de acesso da Vila Boa Esperança,
especificamente na passarela, que dá acesso ao Centro e bairros adjacentes.
CÍCERO DE AQUINO
1.224/22 - Requer informações, junto à Administração Pública Municipal e ao setor
responsável, sobre a possibilidade de se realizar estudos com a finalidade de que as respostas
aos requerimentos dos Senhores Vereadores da Câmara Municipal sejam respondidos de
forma digital.
1.225/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos com relação à
mobilidade urbana das ruas do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB), tendo
em vista o grande tráfego de veículos que atualmente ocorre no local.
1.226/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura e à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, sobre a possibilidade
de se fiscalizar o descarte irregular em área verde na Rua Carlos Thomal, defronte aos nºs 892
e 902 - Jardim Itamaraty.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.227/22 - Requer informações do setor responsável sobre a possibilidade de se retornar
as aulas do pré 1 e pré 2 no Centro Social Urbano - CSU, para atender às crianças do bairro,
pois, quando necessitam, todos procuram em outros bairros.
1.228/22 - Requer informações do setor responsável sobre a possibilidade de se retornar
as aulas de futebol de campo para as crianças no Centro Social Urbano - CSU.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.229/22 - Requer informações sobre a equipe municipal que realiza erradicação, bem
como poda em árvores no município, na Rua Francisco Nunes de Mello, defronte ao n° 164, na
Vila São Francisco, conforme protocolo 24442/22.
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ABEL DINIZ FIEL
1.230/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se fazer a reestruturação dos
cargos de Mecânico, Funileiro, Borracheiro e Auxiliar de Oficina Mecânica.
1.231/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar as devidas
regulamentações para que a Guarda Municipal possa fiscalizar as questões ambientais.
FERNANDO ROSINI
1.232/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a
extensão do Jardim Furlan, tais como: instalação de iluminação a LED, operação "tapaburacos" e sinalizações vertical e horizontal em todas as vias de cruzamentos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.233/22 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem,
sobre a possibilidade de se instalar postes com lâmpadas de LED ao longo de toda a extensão
do canteiro central da Rodovia Mello Peixoto, no município de Ourinhos.
1.234/22 - Requer informações quanto à possibilidade de revitalização no Sistema de
Lazer 68, no Jardim Furlan, com instalação de playground, quiosques, academia da saúde,
iluminação a LED, pista de caminhada, campo de areia, plantio de grama e outras melhorias.
JOSÉ ROBERTO TASCA / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.235/22 - Requer informações sobre a “Lei Lucas”, que obriga as escolas (públicas e
privadas) e espaços de recreação infantil a prepararem professores e funcionários para os
atendimentos de primeiros socorros - Lei 13.722, de outubro de 2018, esclarecendo se está
sendo cumprida em nosso município.
CÍCERO DE AQUINO
1.236/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de
Zeladoria, quanto ao atendimento do Processo n° 26.186/2021, laudo de vistoria nº 0625/2021,
data da emissão 27/08/2021, que autoriza manejo de arborização-supressão de uma Sibipiruna
localizada na Rua Vicente do Amaral n° 30 - Jardim Matilde.
1.237/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 873/2022, que solicita melhorias em
toda a sinalização de solo no entorno da rotatória na confluência das Avenidas Luiz Saldanha
Rodrigues e Miguel Cury e da Rua Benedito José Pinheiro - Oficial de Justiça (Rotatória Lions
Club), pois no local ocorrem alguns acidentes por se tratar de uma rotatória de fluxo intenso.
ROBERTA STOPA
1.238/22 - Requer informações sobre o processo de concessão dos serviços de
implantação, expansão, restauração e operação do Sistema de Abastecimento de Água da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.
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JOSÉ ROBERTO TASCA
1.239/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se manter os mesmos
funcionários que já trabalham na Unidade de Pronto Atendimento - UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho", aproveitando, assim, a experiência já adquirida no exercício específico das funções.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.240/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 955/2022, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Márcio Ferreira, na Vila
São João.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.241/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil na
Praça Bertulino Custódio (Praça São José).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.242/22 - Requer informações do Departamento de Estradas de Rodagem - DER - sobre
a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo e instalação de placas (Passagem
de Pedestres) em toda a extensão da Rodovia Mello Peixoto, no perímetro urbano de nosso
Município.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.243/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar internet gratuita em
todos os espaços públicos da cidade, agora que chegou o 5G, tais como: em praças, campos
de futebol, etc.
1.244/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 807/2022, que requer
informações sobre a possibilidade de se proceder melhorias na infraestrutura do final da Rua
Liberdade, na Vila Odilon, Rua João Rolli e Rua Santa Mônica, Jardim Oriental, tais como:
patrolamento, cascalho, entre outros serviços.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.245/22 - Requer informações sobre a possibilidade da troca da areia existente no NEI
"Curupira" - Jardim Itamaraty.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.246/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 846/2021, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de pavimentação asfáltica no trecho
final da Rua Alpino Buratti, interligando com a Rodovia Mello Peixoto.
FERNANDO ROSINI
1.247/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Rua
Emílio Roli - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, tais como: troca de lâmpadas
inoperantes, retirada de entulhos, poda de árvores, roçada, etc.
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NILCE ARAUJO GARCIA
1.248/22 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 1.332 e
797/2021, que requerem informações quanto à possibilidade de se realizar cadastramento de
carroceiros e charreteiros em atividade no Município.
ABEL DINIZ FIEL
1.249/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar um playground na Rua
Francisco de Vecchi Filho, próximo ao nº 531, no Jardim Ouro Verde.
ROBERTA STOPA
1.250/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 954/2022, que requer
informações sobre o fornecimento de óculos pelo Sistema Único de Saúde.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.251/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil na
Praça Dr. Raul Pires Netto - Vila Musa.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.252/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar uma passarela na
Rodovia Raposo Tavares, próximo ao Posto Machado.
1.253/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a
retirada da rotatória existente no cruzamento das Ruas do Expedicionário e Silva Jardim para a
instalação de um semáforo, tendo em vista diversos acidentes ocorridos na localidade e
captados, inclusive, pelas câmeras de segurança.
ABEL DINIZ FIEL
1.254/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar copiadora nos
postos de saúde para a extração de cópias documentais aos cidadãos, visando dar
atendimento rápido e prático, preferencialmente, a idosos, gestantes, munícipes com
dificuldade de locomoção, em tratamento de saúde, pessoas com deficiência e pacientes em
geral, que são requisitadas pelos atendentes, com frequência, quando os ourinhenses buscam
orientações para retirada de medicamentos via receituário e para os casos de remédios de uso
contínuo.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
1.255/22 - Requer informações sobre o andamento do processo para emissão das
escrituras dos imóveis situados no Distrito Industrial para Micro e Pequenas Empresas - Luis
Henrique Fernandes "Kiko" (Distrito Industrial III), esclarecendo, ainda, qual o prazo previsto
para a entrega das documentações, bem como o motivo desse procedimento ainda não ter
ocorrido.
FERNANDO ROSINI
1.256/22 - Requer informações sobre o cronograma para instalação de lâmpadas a LED
em toda a extensão do Jardim Estoril.
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ÉDER JÚLIO MOTA
1.257/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
instalação de lombadas eletrônicas em pontos estratégicos no centro e nos bairros do
Município.

INDICAÇÕES:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.283/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Manoel Robles Godoy, defronte ao n°
78, no Jardim Santos Dumont.
1.284/22 - Solicita poda de árvore na Rua Evaristo Zanutto - "Gaúcho", defronte ao n° 15,
na Vila Musa.
1.285/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Hermínia Crivellari Ferrari, defronte ao
n° 391, no Jardim Guaporé.
1.286/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Isaac Benatto, no Jardim do Sol.
1.287/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua José Felipe, defronte ao n°
49, no Jardim Itamaraty.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.288/22 - Solicita a substituição de lâmpada inoperante em poste da Rua Fernando
Sanches, defronte ao nº 343.
1.289/22 - Solicita a substituição de lâmpada inoperante em poste da Rua República,
defronte ao nº 850.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.290/22 - Solicita pinturas de sinalização de solo na Rua Vereador Agostinho Ribeiro de
Carvalho e na Travessa Tiradentes - Vila Christoni.
1.291/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Pedro Médici, 60 - Jardim
Eldorado.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.292/22 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Constituição, defronte ao nº 373,
totalmente obstruída.
CÍCERO DE AQUINO
1.293/22 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Raphael Noschesi,
defronte ao nº 472, entre os Jardins Itamaraty e Paris.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.294/22 - Solicita limpeza em terreno baldio localizado na Rua Tertuliano Ferreira Ramos,
em frente ao nº 35, na Vila Califórnia.
FERNANDO ROSINI
1.295/22 - Solicita melhorias no cruzamento entre as Ruas Arlindo Luz e Antônio Carlos
Mori.
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VALTER DO NASCIMENTO
1.296/22 - Solicita recapeamento asfáltico e melhorias na Rua Alpino Buratti, em trevo
situado defronte à Cerâmica Santa Bárbara, junto à Rodovia Mello Peixoto, haja vista as várias
reclamações de munícipes quanto à poeira nas proximidades.
FERNANDO ROSINI
1.297/22 - Solicita melhorias nas sinalizações horizontal e vertical no entorno da EE
"Virgínia Ramalho", especialmente nas Ruas Gaspar Ricardo, Barão do Rio Branco, Dr. Antônio
Prado e 13 de Maio.
CÍCERO DE AQUINO
1.298/22 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando "PARE", bem como faixa de
pedestres, na rotatória da Rua Vitório Christoni, situada no cruzamento com a Rua Henrique
Pontara.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.299/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Cambará nº 1.174, em frente ao
"Tocá Material para Construção", na Vila São José.
1.300/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Antônio Saladini nº 117, esquina
com a Rua Aristides Lau Sampaio, na Vila São José.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.301/22 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas
Onofre Alves Moreira e Achilles Zamboni, no Parque Pacheco Chaves.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.302/22 - Solicita substituição de três lâmpadas inoperantes em postes na Rua Vicentino
Diego Robles Godoy, nas proximidades do n° 35, no Parque Pacheco Chaves.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.303/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua José Felipe, defronte ao n°
126, no Jardim Itamaraty.
1.304/22 - Solicita limpeza de terreno na Rua Xisto Antônio de Souza, no Jardim Colorado.
1.305/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Antônio Lúcio de Carvalho, em
frente ao nº 212 - Jardim Santos Dumont.
1.306/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Amário Bressanin, em frente ao nº
96 - Parque Pacheco Chaves.
1.307/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Eduardo Peres, em frente ao nº
227 - Vila Christoni.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.308/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes no Jardim Josefina, Jardim Colúmbia e
na Vila Brasil.
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ABEL DINIZ FIEL
1.309/22 - Solicita instalação de braços de iluminação pública nos postes em toda a
extensão da Rua Prof. Francisco Dias Negrão.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.310/22 - Solicita roçada e limpeza na área 540 na Rua Nelson Marcelino da Silva "Capitão".
ROBERTA STOPA
1.311/22 - Solicita limpeza geral do local, com a retirada total de entulho, materiais
inservíveis e móveis velhos, descartados de forma irregular, no final da Rua Júlio Mori (Estrada
OUR - 347), no Jardim Santa Felicidade.
CÍCERO DE AQUINO
1.312/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Eduardo
Peres, próximo ao nº 1.280, no Loteamento Maria Christoni, devido ao intenso tráfego de
veículos na referida via pública.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.313/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Gaspar
Ricardo, próximo ao nº 457 - Vila Nova Sá.
1.314/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Antônio
Bonifácio, entre as Ruas Argemiro Batista das Neves e Alcides Chierentin, no Jardim Anchieta.
ROBERTA STOPA
1.315/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Santos Dumont, em frente ao nº
399, na Vila Mano.
1.316/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua José Galvão, entre os
nºs 319 e 384, bem como no cruzamento com a Travessa Zulmira Fernandes, na Vila Moraes.
1.317/22 - Solicita pintura de sinalização de trânsito na Rua José Galvão, entre os nºs 319
e 384, bem como no cruzamento com a Travessa Zulmira Fernandes, na Vila Moraes.
1.318/22 - Solicita pintura de sinalização de trânsito em toda a extensão da Rua Moacir
Cassiolato, no Parque Minas Gerais, e em suas respectivas ruas paralelas e perpendiculares.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.319/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes no Conjunto Residencial de Interesse
Social Cezira Sândano Migliari, Conjunto Habitacional Caiuá e Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau.
1.320/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização
viária na Rua Duque de Caxias (Cuidado, Devagar Escola, Idoso, Deficiente Físico, Ônibus
Escolar, PM e/ou Guarda Municipal), defronte à EMEF "Profa. Nilse de Freitas", na Vila Brasil.
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JOSÉ ROBERTO TASCA
1.321/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Thomaz Lopes, defronte aos nºs
53 e 81, no Jardim Santos Dumont.
1.322/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua João Hernandes, defronte ao nº
300, no Parque Minas Gerais.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.323/22 - Solicita retirada de entulho na Rua Antônio Batista da Silva “Pernambuco”,
defronte ao n° 27, no Ecoville.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.324/22 - Solicita melhorias na iluminação pública no túnel que liga as Ruas Ângelo
Sedassari e Machado Florence, na Vila Boa Esperança - 2ª Seção.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.325/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua José Justino
de Carvalho, entre os nºs 2.282 e 2.302, no Jardim Matilde.
1.326/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Adolfo
Bressanin, próximo ao nº 92 - Jardim Santa Fé.

MOÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
204/22 - De congratulações à APAE, pela classificação e participação nas Olimpíadas das
APAEs do Estado de São Paulo, no período de 18 a 23 de julho de 2022, na cidade de
Caraguatatuba (SP).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
205/22 - De congratulações à Sra. Juraci da Silva Maximiano, pela sua aposentadoria
após mais de 25 anos de serviços prestados como servidora pública da Prefeitura de Ourinhos.
NILCE ARAUJO GARCIA
206/22 - De repúdio ao médico anestesista Giovani Quintela Bezerra, pelo ato bizarro de
estuprar gestantes em trabalho de parto no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida
Studart, em São João do Meriti (RJ).
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
207/22 - De pesar pelo falecimento da Dra. Maria Aparecida da Silva.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
208/22 - De pesar pelo falecimento de Elenice Maria Fantinati.
209/22 - De pesar pelo falecimento de Durval Fogaça.
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CÍCERO DE AQUINO
210/22 - De congratulações ao Prof. Marco Antonio de Souza, pelas contribuições como
docente e gestor realizadas na construção da Educação do município de Ourinhos e pela
conclusão do curso "stricto sensu" Mestrado na Docência da Educação Básica, na Faculdade
de Ciências da UNESP, Campus Bauru, em dezembro de 2019, com a defesa pública da
dissertação e produto educacional proveniente de conhecimento empírico observável, na turma
do 3° ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (2018/2019) na Rede Municipal, obtendo
como conceito final: aprovado pela Banca Examinadora instituída.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
211/22 - De congratulações ao Sindicato Rural de Ourinhos, pela realização do 10º
Encontro de Lideranças, em comemoração ao Dia do Agricultor.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
212/22 - De congratulações e aplausos aos funcionários da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron", por todo o trabalho realizado nessa Unidade Escolar.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
213/22 - De congratulações à Escola Municipal de Bailado de Ourinhos (EMBO), pela
participação no Festival Passo de Arte em Indaiatuba, especialmente ao Grupo Juvenil pelo 3º
lugar com a performance "Despertar de Flora", bem como ao Grupo Danças Populares, pelo 1º
lugar com a performance "Natal Todo Nosso".
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / ABEL DINIZ FIEL
214/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Juliano César Correa.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
215/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Gustavo de Oliveira Filho.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
216/22 - De pesar pelo falecimento de Aldivino Francisco da Silva, funcionário da ACE Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos e pai do Advogado Dr. Gilvano José da Silva.
CÍCERO DE AQUINO
217/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Cleuza de Jesus Carvalho.
ABEL DINIZ FIEL
218/22 - De congratulações para o Pastor Giovani Eduardo Souza Brito, pela realização
de evento realizado na cidade de Ourinhos, com balões em formato de coração que continham
textos bíblicos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
219/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Gerson Aparecido Brandão de Oliveira.
ABEL DINIZ FIEL / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
220/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Billy Anderson.
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PROJETOS DE LEI :
ABEL DINIZ FIEL
88/22 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Sistema de Lazer Maria Cleusa
dos Santos Zanutto).
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
89/22 - Dispõe sobre a denominação de via pública (Rua Pedro Gonçalves da Silva).
90/22 - Dispõe sobre a denominação de via pública (Rua Lucinéia da Silva Araújo - "Tia
Néia").
Secretaria da Câmara Municipal, em 27 de julho de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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