40ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 21 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 40ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 21 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; e dos Requerimentos nºs 1.583, 1.587, 1.589, 1.590,
1.595, 1.596, 1.613, 1.614, 1.615, 1.617, 1.622, 1.634, 1.635, 1.638, 1.641 e
1.642/2022 remanescentes da 39ª 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 103/2022, do VEREADOR
JOSÉ ROBERTO TASCA: Obriga os estabelecimentos comerciais que trabalham
com entregas de alimentos em Ourinhos a proceder a identificação da sua empresa
em seus coletes e/ou camisetas e dá outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 113/2022, dos VEREADORES
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / ROBERTA STOPA / NILCE
ARAUJO GARCIA: Institui o “Dia Municipal de Tereza de Benguela e da Mulher
Negra” e dá outras providências.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 120/2022, do VEREADOR
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO: Dispõe sobre a substituição do pictograma atual
de sinalização indicativa representado por uma pessoa curvada de bengala, em
vagas, assentos, filas, e outros que realizem serviços prioritários à pessoa idosa e
dá outras providências.

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

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

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 40ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
ROBERTA STOPA
1.655/22 - Requer informações sobre o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador CEREST.
1.656/22 - Requer informações referentes ao cumprimento da Lei Federal n° 10.098, de
19 de dezembro de 2000; e da Lei Municipal n° 5.842, de 4 de setembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO TASCA / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / CÍCERO DE
AQUINO
1.657/22 - Requer informações sobre o número de prestadores de serviços para a
Prefeitura Municipal contratados através da Secretaria Municipal

de Assistência e

Desenvolvimento Social, bem como envio de lista especificando qual o salário de cada um
desses prestadores e seus locais de trabalho.
CÍCERO DE AQUINO
1.658/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, através de cópias
contendo nome e CRM do médico responsável pela prescrição de insumos a pacientes
diabéticos, usuários de bombas; esclarecendo, também, se o médico em questão foi
contratado ou se já era servidor efetivo do município.
1.659/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, visando esclarecer
quem é o médico endocrinologista responsável pelo atendimento de pacientes diabéticos que
passaram a ser atendidos pela rede básica de saúde após o término do convênio com a
Associação dos Diabéticos de Ourinhos - ADO.
FERNANDO ROSINI
1.660/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir novas unidades
básicas de saúde, pois Ourinhos cresceu muito e a procura por saúde nos bairros aumentou,
sobrecarregando a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e o Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de
Leão (Postão).
CÍCERO DE AQUINO
1.661/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 716/2022, que solicita implantação
de redutor de velocidade na Rua Maria José Milani, no trecho compreendido entre os nºs 253 e
263.
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1.662/22 - Requer informações, junto ao Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal,
através de cópias completas do patrimônio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Agricultura, contendo as aplicações dos recursos provenientes do Fundo Municipal do Meio
Ambiente.
FERNANDO ROSINI
1.663/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar nos bairros que
possuam UBS o modelo PSF, pois o mesmo possui como prioridade levar a saúde para mais
perto da família, reorganizando a prática de saúde nos bairros, ou seja, uma saúde mais
humanizada.
CÍCERO DE AQUINO
1.664/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura e à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE, através de
cópias/relatórios/atas, de como se encontram as estações de tratamento de esgoto do Parque
Trianon, Residencial Ville de France e do Rodobens, esclarecendo, atualmente, quem é o
responsável pelos relatórios de eficiência e manutenção dessas estações.
FERNANDO ROSINI
1.665/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se instalar iluminação de LED no entorno do Mercado
Municipal "Mercadão", patrimônio histórico da nossa cidade, tendo em vista que o local, abrirá
suas lojas de 9 a 23 de dezembro, no período noturno, até as 22 horas.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.666/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reformas e melhorias
em geral na EMEI "Abelardo Pinto", na Vila Brasil, tais como: pintura, reforma na estrutura do
prédio, elétrica, telhados, ventilação, iluminação, etc.
1.667/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reformas e melhorias
em geral na EMEF "Profa. Nilse de Freitas", na Vila Brasil, tais como: pintura, reforma na
estrutura do prédio, elétrica, telhados, ventilação, iluminação, reforma e pintura na quadra, etc.
1.668/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar reformas e melhorias
na EMEF "Pedagogo Paulo Freire", tais como: reformas estruturais, melhorias na parte elétrica,
telhados, ventilação, iluminação, reparos e pintura na quadra poliesportiva, etc.
1.669/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar reformas e melhorias
na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron", tais como: reformas estruturais, melhorias na parte
elétrica, telhados, ventilação, iluminação, reparos e pintura na quadra poliesportiva, etc.
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FERNANDO ROSINI
1.670/22 - Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de se construir
um novo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) na região da Vila Operária, para o
atendimento da mesma e bairros adjacentes, pois a região cresceu muito, juntamente à
demanda desse serviço.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.671/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil nos
bairros: Jardim Flórida, Vila São Luiz, Jardim Industrial, CSU e Parque Valeriano Marcante.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.672/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 81/2021, que requer informações
sobre o projeto e o cronograma de recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Augusto
Paschoal.
1.673/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 202/2021, que requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico na Rua Francisco
Carlos de Arruda Leite - Residencial Vandelena Moraes Freire.
CÍCERO DE AQUINO
1.674/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras ou à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, sobre a possibilidade de
se tapar buraco aberto na Avenida Santino Brianezi, cruzamento com a Rua Angelina Victória
Pecine Varago, lateral do n° 103.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.675/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 391/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar dispositivo que impeça o descarte irregular de
entulhos, bem como de materiais inservíveis, nas margens da Rua Padre Rui Cândido da Silva,
em trecho não provido de pavimentação asfáltica.
1.676/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 749/2021, que requer informações
quanto ao projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico nos bairros: Vila
Vilar, Jardim Furlan, Jardim São Silvestre, Vila Emília, Vila Mano e Vila Sá.
1.677/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 822/2021, que requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico nos bairros: Vila São
Luiz, Jardim Manhatan, Jardim Vale do Sol, Jardim Ideal, Jardim Colorado, Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi, Parque Valeriano Marcante, Jardim Josefina, Vila Perino
e Vila Nova Sá.
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1.678/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 838/2021, que requer
informações quanto ao projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" nos bairros: Jardim São Domingos, Jardim Ouro
Fino, Jardim Carolina, Loteamento São Bento, Vila Adalgiza e Loteamento João Batista
Medeiros.
1.679/22 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 416/2022 e
949/2021, que requerem informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico na Rua Imprensa, em trecho de paralelepípedo, defronte à Praça Ítalo
Ferrari, onde se encontra a Igreja da Paróquia Santo Antônio, na Vila Odilon.
1.680/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 1.372/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na grade do sistema de drenagem,
bem como no asfalto, no cruzamento das Ruas Eduardo Peres e Barão do Rio Branco.
1.681/22 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 1.149/2022 e
1.799/2021, que requerem informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
melhorias no dispositivo de escoamento de águas pluviais na Rua do Expedicionário, conforme
especifica.
1.682/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 1.800/2021, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias no dispositivo de
escoamento de águas pluviais na Rua Maria Cavezalli Mella, próximo ao nº 109, no Jardim
Matilde.
1.683/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 1.838/2021, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de limpeza nos bueiros e nas bocas
de lobo na Rua Sérgio Oliveira de Moraes - Jardim Industrial.
1.684/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 1.862/2021, que requer
informações quanto ao cronograma de execução de limpeza e roçada nas áreas verdes e
institucionais situadas em diversos pontos do Jardim das Paineiras.
1.685/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 1.905/2021, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico na Rua
Dr. Fariz Salim Freua.
1.686/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.210/2021, que solicita implantação
de redutor de velocidade (lombada, lombofaixa ou outro dispositivo similar), bem como
realização de serviços de pintura de faixa de pedestre, na Rua Don José Marello nº 749,
defronte ao Colégio Bagozzi.
1.687/22 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 991/2022 e
1.910/2021, que requerem informações sobre o cronograma para construção de balanção de
concreto no cruzamento da Alameda Conceição de Souza Viana com a Rua Irineu Pereira da
Silva, no Jardim das Paineiras.
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1.688/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 1.911/2021, que requer
informações sobre o cronograma de execução de limpeza de bueiros e/ou "bocas de lobo"
localizados no cruzamento das Ruas Paraná e Lopes Trovão.
CÍCERO DE AQUINO
1.689/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras e à CPFL (Companhia Luz e Força Santa Cruz), visando esclarecer se existe algum
estudo relacionado à logística para as lâmpadas que ficam acesas diuturnamente nas Ruas
Nestor Soares e Manoel Palácios, haja vista que moradores já ligaram três vezes na secretaria
responsável e na companhia, e nada foi resolvido, nem mesmo uma resposta foi dada aos
moradores das referidas ruas.
1.690/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.359/2022, que solicita reparos
rente ao meio-fio na Rua Maria José Milani, defronte ao nº 283.
1.691/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 818/2022, que solicita implantação
de redutor de velocidade na Rua Maria José Milanii, próximo ao nº 502, considerando o intenso
tráfego de veículos no local.
FERNANDO ROSINI
1.692/22 - Requer informações do Poder Executivo, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de redutores de velocidade nos bairros: Loteamento Ourinhos Constante I e II
(Pacaembu).
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.693/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 996/2022, quer informações
sobre a possibilidade de se construir uma creche na região do Núcleo Habitacional Choso
Misato e Condomínio Moradas, bem como do Loteamento Ourinhos Constante I e II.
1.694/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.070/2022, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir unidade básica de saúde (UBS) ou unidade
de saúde da família (USF) na região entre o Núcleo Habitacional Choso Misato e o Condomínio
Moradas, bem como no Loteamento Ourinhos Constante I e II.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.695/22 - Requer informações sobre o cronograma para realizar recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua José Robles Agrela - Jardim Itamaraty.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.696/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de redutores de velocidade, em pontos estratégicos, da Rua Antônio Zaki
Abucham.
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1.697/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção nos
bancos da quadra de esportes da EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves".
VALTER DO NASCIMENTO
1.698/22 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar revitalização de área
verde situada entre a Rua Gaspar Ricardo e a Rodovia Raposo Tavares, com a instalação de
parque infantil, bancos de concreto, academia da saúde, etc.

INDICAÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.560/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Antônio Marquezano, defronte ao
nº 400, no Jardim Matilde.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.561/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Ayrton Senna da Silva - Conjunto
Habitacional Caiuá (CDHU).
1.562/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Hermínia Bonetti Sândano, em
frente ao nº 356, na entrada do Jardim América.
1.563/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Luiz Cyriaco de Carvalho, defronte
ao nº 120 - Loteamento Mitsui.
1.564/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na
Avenida Santino Brianezi.
CÍCERO DE AQUINO
1.565/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Antônio Delfino Sobrinho,
defronte ao nº 64, bem como no cruzamento das Ruas Alberto Mori e Gonçalves Ledo, defronte
à EE "Professora Josepha Cubas da Silva" e à EMEF "Evani Maioral Ribeiro Carneiro", e na
Rua Jornalista Francisco de Almeida, que dá acesso à secretaria da EE "Professora Josepha
Cubas da Silva".
VALTER DO NASCIMENTO
1.566/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante no poste 6/197 da Rua Catarina Zaparoli
Miranda, em frente ao nº 62 - Jardim Flórida.

MOÇÕES:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
344/22 - De congratulações e aplausos ao aluno Natan Vece dos Santos, por ter
conquistado o primeiro lugar da turma da manhã na competição de soletração em Língua
Portuguesa, realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
345/22 - De congratulações e aplausos à ourinhense Julia Damasceno Biussi, pela
conquista do título de Miss Brasil Culture Infantil e Miss Simpatia.
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346/22 - De congratulações e aplausos à ourinhense Anna Beatriz Albano, pela conquista
do título de Miss Brasil Pre Teen Culture 2023 e Miss Pre Teen Glamour, no concurso Miss
Brasil Culture 2023.
CÍCERO DE AQUINO
347/22 - 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.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
348/22 - De congratulações e aplausos à aluna Mariana Rodrigues Brito, por ter
conquistado o segundo lugar da turma da manhã na competição de soletração em Língua
Portuguesa, realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
349/22 - De congratulações e aplausos ao aluno José Roberto Dantoa da Silva Junior, por
ter conquistado o terceiro lugar da turma da manhã na competição de soletração em Língua
Portuguesa, realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
350/22 - De congratulações e aplausos à aluna Mariana Pedroso Ramom, por ter
conquistado o primeiro lugar da turma da tarde na competição de soletração em Língua
Portuguesa, realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
351/22 - De congratulações e aplausos à aluna Gabriela Melo Tufanini e Silva, por ter
conquistado o segundo lugar da turma da tarde na competição de soletração em Língua
Portuguesa, realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
352/22 - De congratulações e aplausos à aluna Júlia Beatriz Avanzi André, por ter
conquistado o terceiro lugar da turma da tarde na competição de soletração em Língua
Portuguesa, realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
353/22 - De congratulações e aplausos à ourinhense Thiffany Ferreira de Souza, pela
conquista dos títulos Miss Brasil Little Beauty 2023 e Miss Brasil Elegance 2023.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
354/22 - De pesar pelo falecimento de José Luiz Graciano.
ABEL DINIZ FIEL
355/22 - De congratulações ao casal João Júlio de Moraes e Alice Francisca de Moraes,
pelos 67 anos de casados, tendo 22 filhos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
356/22 - De pesar pelo falecimento de Paulo César dos Reis.
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GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
357/22 - De congratulações e aplausos à ourinhense Isabelly Garcia, pela conquista do
título Miss Brasil Teen Beauty 2023, no concurso de Miss Brasil Culture 2023.

MENSAGEM :
PREFEITO MUNICIPAL
Ao Projeto de Lei nº 104/2022, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Ourinhos para o exercício de 2023 e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de novembro de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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