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34ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 10 DE OUTUBRO 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 34ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 10 de outubro
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 COMPLEMENTAR Nº
21/2021, do VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA: Altera o Artigo 128 da Lei
Complementar nº 990, de 3 de julho de 2018.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 05 de outubro de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 34ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
ROBERTA STOPA
1.433/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.317/2022, que 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 Beltrami, na Vila Moraes.
1.434/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.316/2022, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua José Galvão, entre os nºs 319 e 384, bem
como no cruzamento com a Travessa Zulmira Fernandes Beltrami, na Vila Moraes.
1.435/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 232/2022, que solicita manutenção
dos bebedouros da Praça José Ferreira de Castro, bem como limpeza geral (roçada) na
mesma.
1.436/22 - Requer informações sobre o processo de terceirização do serviço de coleta de
lixo domiciliar e limpeza urbana.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.437/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 13/2022, que solicita pavimentação
asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do Amaral com a Avenida Arnaldo da
Silva - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”.
1.438/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Inclusão, quanto à
possibilidade de aquisição de cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho, muletas e
outros acessórios afins.
CÍCERO DE AQUINO
1.439/22 - Requer informações, junto à Administração Municipal e à Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos e de Zeladoria, sobre a possibilidade de se instalar banheiros químicos na
Praça Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses), haja vista a grande concentração de populares
no local aos finais de semana.
1.440/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, sobre a possibilidade de se implantar, com urgência, coleta de lixo por contêineres
no Jardim Itaipava.
1.441/22 - Requer informações, junto à Administração Pública Municipal, sobre a
possibilidade de se construir banheiros feminino e masculino na Praça Ângelo Christoni (Praça
dos Burgueses).
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SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
1.442/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de sinalização
de passagem de animais na Rua Jorge Silvestre, nas proximidades do 24T, visando evitar
acidentes no local.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.443/22 - Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de Ourinhos - CCO,
sobre a possibilidade de se incluir no itinerário dos ônibus de transporte público o Loteamento
Ourinhos Constante, novo loteamento da Construtora Pacaembu.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.444/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Rua
Domingos Bellei, principalmente no cruzamento com a Rodovia Mello Peixoto, na Vila Nossa
Senhora de Fátima, uma vez que não há iluminação adequada e os pedestres atravessam por
ali, com dificuldades, pela barra de ferro que colocaram no final da rua.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.445/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar urbanização da área
verde localizada na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, próxima ao nº 533, no Jardim Ouro
Verde.
1.446/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 750/2022, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma para execução de sinalização viária de solo na
Avenida Domingos Camerlingo Caló nº 1.746, em frente à Padaria Trigal.
1.447/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 967/2022, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma para execução de sinalização viária em toda a
extensão da Avenida Domingos Camerlingo Caló.
1.448/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil na
praça onde ocorre a Feira da Lua, localizada na Rua Maurício Biondo Netto nºs 495-567, no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante, e, ainda, com brinquedos adaptados às pessoas
com necessidades especiais.
1.449/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar a ronda policial da
Guarda Civil Municipal na Praça Dr. Raul Pires Netto, na Vila Musa, principalmente nos finais
de semana.
VALTER DO NASCIMENTO
1.450/22 - Requer informações sobre o cronograma para realização de recapeamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua José Brandimarte, na Nova
Ourinhos.
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CÍCERO DE AQUINO
1.451/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura e à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, sobre quando a nova
empresa contratada pela atual gestão passará em todas as ruas do Jardim Itaipava, haja vista
que, conforme cronograma divulgado em redes sociais do Prefeito, a coleta não chegou no
referido bairro e sequer consta na relação divulgada.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.452/22 - Requer informações sobre o cronograma para substituir todas as lâmpadas
inoperantes no Município.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.453/22 - Encaminha abaixo-assinado de munícipes solicitando redutor de velocidade na
Avenida Miguel Cury.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.454/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no sistema
de estacionamento de veículos em torno do Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão
(Postão).
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.455/22 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.351/2021 e à
Indicação nº 459/2021, que solicitam recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na
Rua Porfírio Theodoro, próximo ao nº 343, ao lado do "prédio torto", pois está repleta de
buracos e com o asfalto deteriorado.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
1.456/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se implantar prontuário eletrônico na Rede Municipal de Saúde.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.457/22 - Requer informações sobre o cronograma para execução dos serviços de
pintura e repintura de sinalização de solo na região do Fórum.

INDICAÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.482/22 - Solicita reparos no asfalto danificado pela SAE (Superintendência de Água e
Esgoto), proveniente de manutenção na rede de água efetuada na Rua Almiro Cardoso
Pereira, 95, na Vila Musa.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.483/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Francelina
Grossi Archangelo, próximo ao nº 527, no Jardim Eldorado.
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LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.484/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Júlio Mori,
defronte ao nº 572.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.485/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Estrada Municipal
OUR- 2275, O, QDF, LT21, Água do Jacu.
1.486/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante em poste na Rua Osvaldo Godinho
Sant'anna, em frente ao nº 255, na Vila Nossa Senhora de Fátima.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.487/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Henrique
Terçariol, próximo ao cruzamento com a Rua Maria Rosalina de Freitas Bertanha, na Vila
Operária.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.488/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Alexandre Rosa,
defronte ao nº 171, no Jardim Paulista.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.489/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Avenida Vitalina
Marcusso, no trecho entre a rotatória da Rua Paschoal Henrique e a rotatória da Rua Irineu
Pereira da Silva - Jardim das Paineiras.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.490/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em
todas as ruas do Jardim São Jorge e bairros adjacentes, bem como instalação de placas de
trânsito em todas as ruas da Vila Operária e bairros adjacentes.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
307/22 - De pesar pelo falecimento de Laura Fonseca Ribeiro.
308/22 - De pesar pelo falecimento de Gerson Gomes Correa.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
309/22 - De congratulações e aplausos aos alunos e ao professor Enzo, da EMEF "Prof.
José Alves Martins", pela vitória do handebol mirim nos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo - JEESP, realizado em Águas de Lindóia (SP).
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
310/22 - De pesar pelo falecimento de Eide Ferrazoli.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
311/22 - De congratulações e aplausos ao Chefe do Cartório Eleitoral Nelson Antonio
Siqueira Júnior, da 313ª Zona Eleitoral de Ourinhos-SP, pelos excelentes trabalhos realizados
durante o 1º turno do pleito eleitoral de 2022, considerando que não foram registradas
intercorrências com relação a excessivos atrasos ou de problemas com as urnas eletrônicas,
sendo que tudo transcorreu dentro dos limites da normalidade, ao contrário de grande parte do
país, estendendo, ainda, as congratulações a todos os mesários que atuaram e fizeram dessas
eleições um sucesso, possibilitando a todos os cidadãos ourinhenses o pleno exercício do seu
direito de voto, com tranquilidade.
312/22 - De congratulações e aplausos à Juíza Eleitoral Bárbara Tarifa Mordaquine, da
82ª Zona Eleitoral de Ourinhos-SP, pelos excelentes trabalhos realizados durante o 1º turno do
pleito eleitoral de 2022, considerando que não foram registradas intercorrências com relação a
excessivos atrasos ou de problemas com as urnas eletrônicas, sendo que tudo transcorreu
dentro dos limites da normalidade, ao contrário de grande parte do país, estendendo, ainda, as
congratulações a todos os mesários que atuaram e fizeram dessas eleições um sucesso,
possibilitando a todos os cidadãos ourinhenses o pleno exercício do seu direito de voto, com
tranquilidade.
CÍCERO DE AQUINO
313/22 - De congratulações ao Sr. Leonardo Feitosa Marinho e à Sra. Catharine Ferrazoli
Feitosa Marinho, proprietários da Traty Vet Cosmética Animal LTDA, pelos relevantes serviços
prestados há mais de 14 anos, motivados pela dedicação e paixão de todos os dias, para levar
o que há de melhor para os pets através de uma linha de produtos completa para higiene e
embelezamento animal.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
314/22 - De congratulações e aplausos à Chefe do Cartório Eleitoral Rafaela Benck
Biagini, da 82ª Zona Eleitoral de Ourinhos-SP, pelos excelentes trabalhos realizados durante o
1º turno do pleito eleitoral de 2022, considerando que não foram registradas intercorrências
com relação a excessivos atrasos ou de problemas com as urnas eletrônicas, sendo que tudo
transcorreu dentro dos limites da normalidade, ao contrário de grande parte do país,
estendendo, ainda, as congratulações a todos os mesários que atuaram e fizeram dessas
eleições um sucesso, possibilitando a todos os cidadãos ourinhenses o pleno exercício do seu
direito de voto, com tranquilidade.
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315/22 - De congratulações e aplausos à Juíza Eleitoral Renata Ferreira dos Santos
Carvalho, da 313ª Zona Eleitoral de Ourinhos-SP, pelos excelentes trabalhos realizados
durante o 1º turno do pleito eleitoral de 2022, considerando que não foram registradas
intercorrências com relação a excessivos atrasos ou de problemas com as urnas eletrônicas,
sendo que tudo transcorreu dentro dos limites da normalidade, ao contrário de grande parte do
país, estendendo, ainda, as congratulações a todos os mesários que atuaram e fizeram dessas
eleições um sucesso, possibilitando a todos os cidadãos ourinhenses o pleno exercício do seu
direito de voto, com tranquilidade.

PROJETOS DE LEI :
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
115/22 - Institui no Calendário Oficial do Município o mês "Abril Verde", para prevenção de
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
116/22 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Servidor Claudio Marcelo Farina).
Secretaria da Câmara Municipal, em 05 de outubro de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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