39ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 17 DE NOVEMBRO 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 39ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 17 de novembro de 2022, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Discussão e votação dos Requerimentos n°s 1.568 e 1.569/2022 remanescentes
da 37ª 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. 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 09 de novembro de 2022.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 39ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.582/22 - Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, envio da
relação de servidores que receberam horas extras nos últimos 6 meses, discriminando a
quantidade de horas por servidor.
1.583/22 - Requer informações, junto à Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos,
discriminando o montante total de recursos públicos recebidos no ano de 2021.
1.584/22 - Requer envio da relação de servidores públicos municipais que foram transferidos
de setor ao longo do ano de 2022, bem como a relação de seus setores de origem e destino.
1.585/22 - Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, envio da relação dos profissionais
responsáveis pela emissão de atestados de óbito em Ourinhos.
1.586/22 - Requer envio de cópias dos documentos que justifiquem a concessão da SAE Superintendência de Água e Esgoto.
1.587/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se estender a concessão de auxílioalimentação aos servidores municipais, bem como aumentar para o maior valor possível a todos,
sem as distinções que ocorrem atualmente.
VALTER DO NASCIMENTO
1.588/22 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento n° 935/2022 e à
Indicação nº 911/2021, que solicitam manutenção no pavimento asfáltico da Avenida Choso
Misato, defronte ao nº 112 (Hospital Unimed).
ROBERTA STOPA
1.589/22 - Encaminha minuta de Projeto de Lei que reestabelece a contagem de tempo dos
quinquênios, sextas-partes e licenças-prêmios, referente ao período pandêmico, para os
servidores públicos municipais.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.590/22 - Requer informações quanto à possibilidade de as Secretarias Municipais de Saúde
e Educação assumirem a administração de suas respectivas frotas veiculares.
FERNANDO ROSINI
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1.591/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar melhorias no campo de
futebol situado no Jardim Ouro Verde.
VALTER DO NASCIMENTO
1.592/22 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 934/2022 e à
Indicação nº 707/2021, que solicitam recapeamento asfáltico na Rua Almirante Barroso - Vila
Margarida.
1.593/22 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 930/2022 e
235/2021, que requerem informações sobre a possibilidade de se construir vestiário no campo do
Centro Social Urbano - CSU, bem como realizar melhorias.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.594/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reunião com as pessoas
que tratam do diabetes, através do SUS, para acolher suas reivindicações e melhorar os
atendimentos.
1.595/22 - Requer informações sobre quando será repassado aos servidores públicos o
índice de reajuste de 2020, visto que não existe óbice legal ou medidas cautelares que justifiquem
a retenção dos valores a serem repassados aos servidores.
1.596/22 - Requer o envio de cópia do parecer jurídico que autoriza a concessão da SAE Superintendência de Água e Esgoto.
1.597/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de limpeza das margens e
tubos da ponte do Córrego do Jacuzinho, paralelo à Rua Achilles Zamboni, no Parque Pacheco
Chaves.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.598/22 - Requer informações sobre o cronograma para execução de melhorias em todo o
alambrado que cerca a EMEI "Profa. Judith Leonis Villas Boas", na Vila Margarida.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.599/22 - Requer informações se existe e quanto está sendo gasto com a empresa
prestadora de serviços de limpeza e recolhimento de detritos no Cemitério Municipal.
1.600/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar o cancelamento da CIP Contribuição de Iluminação Pública.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.601/22 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, sobre a
possibilidade de se enviar planilha constando os gastos com água de próprios públicos e alugados
em nome da Prefeitura Municipal, nos últimos dois anos.
FERNANDO ROSINI
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1.602/22 - Requer informações, junto às secretarias responsáveis, sobre a possibilidade de
se realizar estudos visando à implantação de redutor de velocidade na Rua Valentim Gentil,
próximo ao nº 343, na Vila Boa Esperança - 1ª Sessão, tendo em vista o grande fluxo de veículos
que trafegam em alta velocidade pela via pública, ocasionando risco aos pedestres e de
ocorrência de colisões entre veículos.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.603/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar rede na quadra de areia
existente na Rua Maria Budai - Jardim Santa Fé.
1.604/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma escolinha de
futebol na antiga Associação de Moradores de Bairros do Jardim das Paineiras para atender às
crianças e jovens daquela região.
1.605/22 - Requer informações sobre a demora para o início da construção da praça no
Jardim Cristal, oriundo de recurso de emenda impositiva do Deputado Federal Capitão Augusto,
destinada em 2019.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.606/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade
de se enviar relação contendo o nome de todos os pacientes vitimados em acidentes de trânsito,
que foram atendidos pelo SUS, nos últimos 5 anos.
1.607/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Finanças, sobre a real
situação do Município, bem como a justificativa do baixo índice aplicado para a concessão da
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais.
1.608/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se discutir com a população a
respeito das prioridades do Município, visando melhor aplicação do dinheiro público.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.609/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.114/2022, que solicita remarcação,
bem como repintura da sinalização de solo nas vagas de estacionamento 45 graus em toda a
extensão da Rua São Paulo.
1.610/22 - Requer informações, junto à SEMEL - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
sobre quantos professores atuam com o registro do CREF (Conselho Regional de Educação
Física) nessa secretaria.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.611/22 - Requer informações sobre o atendimento do Requerimento nº 168/2022, que
requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça dos Comerciários - Jardim São
Judas Tadeu.
1.612/22 - Requer informações sobre o atendimento do Requerimento nº 67/2022, que requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área Verde Attilio Marcusso, na Alameda
Américo Polidoro - Jardim das Paineiras.
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ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.613/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a tramitação da
criação do ambulatório de feridas.
1.614/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Governo, sobre o PCM
(Plano de Controle de Manutenção dos Veículos).
1.615/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade
de se realizar concurso público para admissão de profissionais de saúde.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.616/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um cronograma de
limpeza no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB) e adjacências, haja vista a
quantidade de árvores nas vias.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.617/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a existência de
algum projeto para atendimento dos autistas não atendidos pelo convênio com a APAE.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.618/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar vagas de estacionamento
para pessoas com deficiência na área central de nosso Município.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.619/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar a ronda e a vigilância
da Guarda Civil Municipal, principalmente nos finais de semana, na Praça Ângelo Christoni (Praça
dos Burgueses) - Jardim Paulista.
CÍCERO DE AQUINO
1.620/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se construir bueiro na Rua Francisco Constante Netto, na lateral
do nº 159, próximo à garagem, haja vista que depois que foi feito o recapeamento asfáltico na rua
citada, o balanção de concreto que havia na rua lateral foi obstruído, causando, assim,
alagamento rente ao meio-fio que dá acesso à garagem de munícipe, ficando a água sem vazão.
1.621/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se construir novamente um balanção de concreto, ou qualquer
outro tipo de dispositivo, que consiga dar vazão à água que fica empossada na Rua Francisco
Constante Netto, na lateral do nº 159, que dá acesso à garagem de munícipe.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.622/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de
Zeladoria, sobre qual a previsão para o recolhimento de todas as galhadas espalhadas pela
cidade, bem como o cronograma do recolhimento, anexando na resposta ao Requerimento.
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1.623/22 - Requer a relação de funcionários efetivos da Prefeitura que se apresentam em
desvio de função, prestando serviços em secretarias que não condizem com o concurso de sua
função.
1.624/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a contratação de
tripulantes e a compra de macas articuladas, visando melhorar o atendimento à população
ourinhense e, principalmente, para dar cumprimento às normas legais.
1.625/22 - Requer informações sobre o horário e o local de trabalho dos funcionários efetivos,
comissionados e terceirizados da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
FERNANDO ROSINI
1.626/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar melhorias na área verde
situada na Rua Porfírio Theodoro, no Jardim Ouro Verde.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.627/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o Horto Municipal de
Ourinhos.
1.628/22 - Requer informações sobre o cronograma para realização de roçada, limpeza em
geral e poda de árvores em todas as ruas do Jardim Santos Dumont.
1.629/22 - Requer informações sobre o cronograma para realização de roçada, limpeza em
geral e poda de árvores em todas as ruas do Jardim Aurora.
1.630/22 - Requer informações sobre o cronograma para realização de roçada, limpeza em
geral e poda de árvores em todas as ruas do Jardim Cristal.
ROBERTA STOPA
1.631/22 - Encaminha abaixo-assinado dos/as moradores/as do Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi solicitando, através do Mandato Coletivo ENFRENTE, que seja executada
a construção de área verde na Rua Servidor Manoel Costa (Duca), ao lado da Unidade de Saúde
da Família Itajubi, com a implantação de quadra de areia, instalação de playground e bancos,
conforme projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e
amplamente divulgado para os/as moradores/as do referido bairro.
1.632/22 - Requer informações sobre a realização de estudo técnico para melhorar a
vazão/coleta de água pluvial e a construção de “bocas de lobo” no Jardim Santa Felicidade, em
especial na Via OUR-347 e na Rua Zaia Merege Farah.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / ROBERTA STOPA
1.633/22 - Requer informações se houve a conclusão do estudo para implantação de um
triturador de galhadas, conforme consta em resposta ao Requerimento nº 867/2021, tendo em
vista a continuação das queimadas no depósito localizado no Jardim Santos Dumont.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
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1.634/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a emenda
impositiva deste Vereador, destinada a investimento no Setor de Fisioterapia, localizado no Centro
de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão).
1.635/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade
de compra, em regime de urgência, de exames de imagem de alta complexidade para atender
pacientes que aguardam vaga desde 2020 e/ou anos anteriores.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.636/22 - Requer informações sobre o cronograma para conclusão das melhorias na Quadra
de Esportes Mário Santos Soares - (Marico), da Vila Margarida, com a instalação dos demais
postes de iluminação, reforma das traves e instalação das tabelas de basquete.
1.637/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar quadra de areia e parques
infantis na antiga Associação de Moradores de Bairro do Jardim das Paineiras.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.638/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre qual a conduta
vem sendo adotada em relação aos pacientes encaminhados pelo AME "Dr. Paulo Cesar
Saldanha Rodrigues" para tratamento clínico com endocrinologista.
1.639/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais unidades
de saúde, no Município, dispõem de psicólogos prestando atendimento, bem como seus horários
de trabalho.
1.640/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o número de
pacientes que são transportados, por mês, para as cidades de Jaú, São Paulo, Botucatu, Marília,
Assis, Bauru, Barretos, Sorocaba, Ribeirão Preto, etc.
1.641/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o número de
munícipes que aguardam cirurgias oftalmológicas, bem como o tempo de espera.
1.642/22 - Requer informações sobre os valores arrecadados, nos últimos dois anos, pela
Associação das Indústrias de Ourinhos e Região - AIOR - com o aluguel para festas no salão,
localizado no recinto do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
CÍCERO DE AQUINO
1.643/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, quanto ao atendimento do protocolo nº 10781/2019, cuja abertura foi dia 28/02/2019, bem
como do protocolo nº 27478/2022, cuja abertura foi dia 04/08/2022.
1.644/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se instalar uma nova tampa em bueiro de passeio público da
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, defronte ao Coleto 3R.
FERNANDO ROSINI
1.645/22 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias na infraestrutura da Rua
Prof. Cândido Barbosa Filho - Parque Minas Gerais.
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1.646/22 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias na infraestrutura da Rua
Cláudio Luís dos Santos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.647/22 - Requer informações sobre a possibilidade de serem realizadas, com máxima
urgência, melhorias na captação e no escoamento de águas pluviais na Rua Jose Felipe do
Amaral, Rua Don José Marello, Rua Prefeito Eduardo Salgueiro e Rua Professora Nilse de Freitas,
todas em trecho que cruzam a Rua Machado Florence, na Vila Boa Esperança - 1ª Seção,
conforme especifica.

INDICAÇÕES:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.538/22 - Solicita pintura de sinalização de solo na rotatória defronte à EMEF "Georgina
Amaral Santos Lopes" (CAIC).
1.539/22 - Solicita melhorias na iluminação pública em todas as ruas do Jardim Anchieta.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.540/22 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Don José
Marello, na Vila Perino.
1.541/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas indicativas em toda a
extensão da Avenida Domingos Perino, na Vila Perino.
1.542/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas indicativas em toda a
extensão da Rua José Felipe do Amaral, na Vila Perino.
1.543/22 - Solicita recuperação no pavimento asfáltico em trecho na Rua Maria Galdina
Rabello, no Jardim Josefina.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.544/22 - Solicita poda de árvores em todas as ruas do Jardim Anchieta.
1.545/22 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas do Jardim Anchieta.
1.546/22 - Solicita poda de árvores em todas as ruas do Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant.
1.547/22 - Solicita roçada, limpeza geral e poda de árvores em todas as ruas da Vila
Kennedy.
1.548/22 - Solicita roçada, limpeza geral e poda de árvores em todas as ruas da Vila Boa
Esperança.
1.549/22 - Solicita roçada, limpeza geral e poda de árvores em todas as ruas do Jardim
Josefina.
1.550/22 - Solicita roçada, limpeza geral e poda de árvores em todas as ruas da Vila Brasil.
1.551/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Henrique Oliva Santade - CDHU.
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1.552/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Travessa Noé Fernandes dos Santos,
em frente aos nºs 23 e 33 - Loteamento São Bento.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.553/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Antônio Guilherme
da Silva, defronte ao nº 470, na Vila São José.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.554/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade ou "quebra-molas" na Rua Pedro
Migliari "Tico", defronte ao nº 853, no Jardim Furlan.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.555/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua José Wilson
Minucci.
ROBERTA STOPA
1.556/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico e/ou operação "tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Maria Francisca de Jesus, no Residencial Recanto dos Pássaros.
CÍCERO DE AQUINO
1.557/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Otoni Felipe Soares, defronte ao nº
305 - Jardim Matilde.
1.558/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Cardoso Ribeiro, defronte ao n°
1.791 e demais postes da mesma via pública.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.559/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Alameda Lucilda Minucci, em frente ao nº
39, no Residencial Parque Gabriela.

MOÇÃO:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
343/22 - De congratulações à empresa TECMAES, pelos 30 anos de fundação, prestando
relevantes serviços em nosso Município.

PROJETOS DE LEI :
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
125/22 - Institui a meia-entrada para professores das Redes Pública e Privada de Ensino do
município de Ourinhos, em estabelecimentos que promovam cultura e lazer, e dá outras
providências.
Pag. 8

126/22 - Institui o “Programa de Atenção Integral ao Autismo” no município de Ourinhos e dá
outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
NILCE ARAUJO GARCIA
33/22 - Altera o Código de Posturas, Costumes e Bem-Estar do Município de Ourinhos, Lei nº
863, de 1º de dezembro de 1967, incluindo os §§ 4º, 5º e 6º ao Art. 202, da referida Lei, proibindo
a venda a menores de 18 (dezoito) anos de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos, com ou sem
estouros ou estampidos, e obrigando a instalação de placas informativas acerca da proibição
constante nos incisos I e II do referido dispositivo legal em ambientes públicos e privados, abertos
e fechados, do Município de Ourinhos.
Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de novembro de 2022.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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