27ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 22 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 27ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 22 de agosto 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. Não há matérias a serem inseridas, previamente, para discussão e votação, nem
registro de requerimentos de urgências, até o momento.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de agosto de 2022.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 27ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.338/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um projeto-piloto de artes
cênicas, teatro, cinema, canto e coral, visando incentivar e descobrir novos talentos em nosso
Município.
1.339/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma biblioteca móvel para
percorrer as praças e estimular as crianças à leitura.
1.340/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil ao lado do
campo de futebol localizado na sede da Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco
Chaves, se possível ainda, com a instalação de brinquedos adaptados às pessoas com
deficiência.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.341/22 - Requer informações sobre providências visando à pintura de sinalização de solo
para estacionamento de carros e motos na Avenida Comendador José Zillo, sentido à empresa
Injex, no Distrito Industrial "Dr. Hélio Silva", atendendo aos pedidos de trabalhadores das
empresas daquela região.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.342/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 870/2022, que solicita reparos e pintura
na quadra poliesportiva da EMEF "Profa. Nilse de Freitas".
1.343/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground (brinquedos
infantis) na Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Europa.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / VALTER DO NASCIMENTO
1.344/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar um posto da Guarda Civil
Municipal no Centro Social Urbano - CSU, conforme abaixo-assinado de moradores.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.345/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o Sistema de Lazer
491, no Jardim América II, com instalação de playground, iluminação a LED, academia de saúde,
pista de caminhada, campo de areia, plantio de grama, quiosques, etc.
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ROBERTA STOPA
1.346/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 909/2022, que solicita o fornecimento
aos atletas das modalidades esportivas oferecidas pela Prefeitura de Ourinhos, calçados,
uniformes, lanches e transporte.
1.347/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.107/2022, 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.
1.348/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.215/2022, que solicita troca de
lâmpadas inoperantes na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito", em frente aos nºs 50, 56, 96, 150,
194, 202, 214, 220 e 226, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.349/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento nos pontos de maior incidência de maus-tratos contra animais, tais como: entrada
e saída da cidade, em vias localizadas nos finais dos bairros, em pontos próximos aos abrigos de
proteção e das residências de protetores e de cuidadores de animais.
CÍCERO DE AQUINO
1.350/22 - Requer informações, junto ao Setor de Trânsito, sobre a possibilidade de se
realizar um novo estudo com a finalidade de remover a faixa amarela que fica na Rua Euclides da
Cunha, no trecho entre as Ruas Cardoso Ribeiro e Antônio Carlos Mori, haja vista que se trata de
uma área central em que um quarteirão anterior e outro posterior possuem os estacionamentos
em ambos os lados e, no quarteirão citado, o estacionamento não é em ambos os lados e, com
isso, os comerciantes estão sendo muito prejudicados.
1.351/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, se existe alguma pesquisa ou estudo sobre quantas lâmpadas convencionais encontramse queimadas e/ou inoperantes em toda a cidade até a data atual.
1.352/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, através de cópias, contendo toda a discriminação de valores e marcas da última compra
realizada de lâmpadas convencionais.
1.353/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, através de cópias, sobre quantos funcionários eletricistas há, atualmente, no setor referido
para atender a população, no que se refere às lâmpadas convencionais queimadas e/ou
inoperantes.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.354/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground (parque
infantil) na Praça Miguel Mofarrej "Praça do Food Truck".
VALTER DO NASCIMENTO
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1.355/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Vicente Ernesto de Lucca.
1.356/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Eliza Claudina de Jesus - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.357/22 - Requer informações sobre as medidas de urgência e cronograma de serviços a
serem implementados na Rua José Justino de Carvalho, em razão de intensa ventania e das
chuvas torrenciais que afetaram Ourinhos, inclusive que inundou veículos, derrubou e arrastou
motocicletas, ocasionou alagamentos no logradouro e passeio púbico, além de danos em imóvel
da sede da 58ª. Subseção da OAB e em residências, com prejuízos consideráveis ao patrimônio
de munícipes que residem ou trabalham naquela região.

INDICAÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.363/22 - Solicita, com urgência, instalação de placa indicativa de "Rua Sem Saída" no
cruzamento entre as Ruas São José e Constituição.
1.364/22 - Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" na Rua João Albino Zaia, na Vila
São Francisco.
1.365/22 - Solicita, com urgência, reperfilamento asfáltico na Rua São José, na Vila São
Francisco.
CÍCERO DE AQUINO
1.366/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Antônio Guilherme da Silva,
defronte ao nº 45.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.367/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas indicando "Cuidado:
Crianças", "Devagar: Escola", ponto de parada de ônibus escolar e vagas de estacionamento
exclusivas para idosos, pessoas com deficiência e Polícia Militar/Guarda Civil, defronte à EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron".
VALTER DO NASCIMENTO
1.368/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Antônio José de Souza, em
frente ao nº 440 - "Barra Funda".
1.369/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Alameda Haroldo Maranho, em
frente ao nº 110 - Jardim das Paineiras.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
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1.370/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Augusto
Paschoal, defronte aos nºs 64, 84, 134, 146 e 209 - Vila São José.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / VALTER DO NASCIMENTO
1.371/22 - Solicita a instalação de lâmpadas na rua de acesso do Jardim Flórida ao
Loteamento Maria Christoni (passa por dentro do Centro Social Urbano - CSU), atendendo o
abaixo-assinado de moradores, tendo em vista que dois postes já encontram-se instalados.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.372/22 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua José Justino de Carvalho, na lateral
direita da Academia Class Fitness.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / VALTER DO NASCIMENTO
1.373/22 - Solicita melhorias na pavimentação asfáltica da Rua Antônio Dirceu Chierentin.
VALTER DO NASCIMENTO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.374/22 - Solicita melhorias na pavimentação asfáltica da Rua Benedito Siqueira Júnior.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / VALTER DO NASCIMENTO
1.375/22 - Solicita melhorias na pavimentação asfáltica da Rua Virgínia Christoni Pires.
1.376/22 - Solicita melhorias na pavimentação asfáltica da Rua Urias Rocha.
VALTER DO NASCIMENTO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.377/22 - Solicita melhorias na pavimentação asfáltica da Rua Catarina Zaparoli Miranda.
1.378/22 - Solicita melhorias na pavimentação asfáltica da Rua Benedito Ignácio Pires.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.379/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua José Oliveira da Silva, defronte aos
nºs 503 e 505.
1.380/22 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Álvaro
Doriguello - Residencial Recanto dos Pássaros.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.381/22 - Solicita reparos na iluminação pública da Rua Leontino Ferreira de Campos,
defronte ao nº 157, na Vila Musa, conforme protocolo de munícipe nº 2513/22.
ROBERTA STOPA
1.382/22 - Solicita instalação de placas “Proibido Jogar Lixo e Entulho”, bem como ação
educativa aos munícipes, na Rua Xisto Antônio de Souza - Jardim Colorado, esquina com a Rua
Ana Neri - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.383/22 - Solicita remoção da pintura antiga de sinalização de trânsito em solo no
cruzamento das Avenidas Jacinto Ferreira de Sá e Domingos Perino.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.384/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Estrada Vicinal
Fernando Antônio Paschoal, Km-2, defronte ao Condomínio Santa Maria.
1.385/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Cambará,
defronte aos nºs 891, 911 e 930, no Jardim Matilde.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.386/22 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Bartholomeu Diaz Martinês, na Vila
Christoni.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.387/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Dr. José Ermírio de
Moraes, no trecho entre as Ruas Patrícia Braz Nascimento e Miguel Sutil - Jardim Ouro Verde.
1.388/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Álvaro Ferreira de
Moraes, no trecho compreendido entre os nºs 25 e 88.

MOÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
249/22 - De pesar pelo falecimento de Jair Hernandes.
ROBERTA STOPA
250/22 - De pesar pelo falecimento das professoras Andreia Lemes Santana (Barra do
Jacaré-PR), Aparecida Lucia da Cunha (Barra do Jacaré-PR), Joana D'arc Franco Bertoni (Santo
Antônio da Platina-PR), Lucilene Prates Tomas Saidler (Santo Antônio da Platina-PR), Silvia
Regina Gomes (Santo Antônio da Platina-PR), o professor Ederson Camiloti (Santo Antônio da
Platina-PR) e o motorista Miguel Henrique de Souza Melo.
FERNANDO ROSINI
251/22 - De congratulações e aplausos ao Restaurante Baggio e aos seus colaboradores,
pelos 36 anos de excelência nos serviços prestados, oferecendo alimentação e atendimento de
alta qualidade à nossa população.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
252/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Matheus Henrique Rosa Moraes.
ROBERTA STOPA
253/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Delfino de Souza Portes "China", do Sindicato dos
Metalúrgicos de Ourinhos.
FERNANDO ROSINI
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254/22 - De congratulações e aplausos ao Sr. Silas Carrere, pela sua trajetória de sucesso
como atleta profissional de futebol, marcada por passagens em grandes equipes e por conquistas
importantes durante a sua carreira.
255/22 - De congratulações e aplausos ao Sr. Eduardo Araujo Moreira “Du”, pela brilhante
carreira como atleta profissional de futebol, repleta de importantes atuações em equipes nacionais
e internacionais.
VALTER DO NASCIMENTO / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
256/22 - De congratulações à loja Souza Calçados, de propriedade do Sr. Diego Alex de
Souza, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município, sendo referência na venda de
calçados e acessórios para Ourinhos e região.

PROJETO DE LEI :
FERNANDO ROSINI
98/22 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Luiz Testa).
Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de agosto de 2022.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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