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2ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 14 DE FEVEREIRO 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 2ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 14 de fevereiro
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 79, 80, 107, 108, 154, 180,
181, 182, 185 e 208/2022 e da Moção nº 11/2022, remanescentes da
última 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 103/2021, do
VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO
DAUAGE:
Dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Roberto Gandolpho Constante).
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2022, da
MESA DIRETORA: Dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do
Poder Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de fevereiro de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 2ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
219/22 - Requer informações, junto às Secretarias Municipais de Educação e Saúde, bem
como à direção da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos, visando esclarecer quando será
retomado o "Programa de Prevenção e Controle do Diabetes Através do Diagnóstico Precoce
nas Crianças e Adolescentes Matriculados na Rede Pública de Ensino", instituído pela Lei n°
6.580/2020.
220/22 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos para contratar um
oftalmologista pediatra para a Rede Básica de Saúde do Município, conforme já solicitado pelo
Requerimento n° 1.483/2021.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
221/22 - Requer dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelo
Ato nº 16/2021.
CÍCERO DE AQUINO
222/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, quanto a possibilidade de se construir retorno ligando ambas as vias que compõem a
Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, semelhante ao retorno existente na Avenida Horácio
Soares, de forma a possibilitar maior fluxo de veículos cujos condutores desejem retornar ao
Jardim Matilde.
223/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.114/2019, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cristóvão Colombo - Vila
Sá.
224/22 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s 2.107/2017 e
1.191/2020, que solicitam recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Antônio Soares da Silva - Parque Minas Gerais.
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225/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.765/2021, que requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre o
cronograma de operação “tapa-buracos”, recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão das Ruas Ângelo Martins e Natalino Alves Machado; bem como da Rua Alberto Mori,
no trecho compreendido entre a Rua Gonçalves Ledo e Rua Antônio Soares da Silva; da Rua
Takao Kichise, no trecho compreendido entre a Rua Orlando Azevedo e a Rua Alberto Mori; da
Rua Júlio Fernandes, no trecho compreendido entre a Avenida Henrique Migliari e a Rua
Alberto Mori; da Rua João Garbim, no trecho compreendido entre a Avenida Henrique Migliari e
a Rua Ângelo Martins; e da Rua Jornalista Francisco de Almeida, no trecho compreendido
entre a Rua Gonçalves Ledo e a Rua Moacir Cassiolato.
226/22 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s 1.232/2021 e
204/2018, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Aurora Gonçalves Custódio, no Jardim Oriental.
ROBERTA STOPA / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / CÍCERO DE AQUINO
227/22 - Requer, junto à Administração Pública e à Secretaria Executiva do CONDEMA,
envio de cópias e lista contendo nome de todos os integrantes do Conselho Gestor do Fundo
Municipal do Meio Ambiente, bem como cópias dos atos de indicação dos mesmos, a contar da
data de criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente.
CÍCERO DE AQUINO / ROBERTA STOPA
228/22 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, acerca
da situação atual das ETES/estações elevatórias dos bairros Residencial Ville de France,
Parque Trianon e Condomínio Moradas; e também informações referentes à tubulação do
emissário de esgoto existente no trecho situado atrás da antiga Movepa, haja vista que a
mesma encontra-se com rachaduras.
229/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
Superintendência de Água e Esgoto - SAE e CETESB - Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo, através do envio de cópias, quanto aos projetos de ETES/estações elevatórias dos
empreendimentos da GSP e Rodobens; e dos empreendimentos imobiliários relativos ao
município de Ourinhos nos últimos 72 anos.
230/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
e CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, através do envio de cópias de
processos, licitações e atas de reuniões, quanto à presente situação do "Lixão" de Ourinhos.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS / FERNANDO ROSINI / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
231/22 - Requer informações quanto à possibilidade de transferir a administração da UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho" para a Associação Santa Casa de Misericórdia.
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ROBERTA STOPA
232/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 565/2021, que encaminha abaixoassinado de munícipes requerendo adequação da sinalização de trânsito e implantação de
redutores de velocidade na Rua Maria José Milani e na Rua Adalberto Dias Bogado.
233/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 324/2021, que requer
informações sobre os Conselhos Municipais de Direito.
234/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 792/2021, que requer
informações referentes ao anúncio, via post na rede social denominada Facebook, sobre o
atendimento com psicólogos/as na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva" de
Ourinhos em parceria com Fundo Social de Solidariedade.
235/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 867/2021, que requer
informações sobre as queimadas que vêm acontecendo com frequência no depósito de
galhadas do Município.
236/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 901/2021, que encaminha abaixoassinado dos moradores do Residencial Recanto dos Pássaros III e bairros adjacentes
solicitando, através do Mandato Coletivo ENFRENTE, a manutenção e pequenas obras na
área de lazer localizada na Rua Antonio Francisco Filho com a Rua Francisco Carlos de Arruda
Leite.
237/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 967/2021, que requer
informações referentes à instalação e manutenção dos Ecopontos em Ourinhos e da
possibilidade de se firmar parceria com a Recicla Ourinhos.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
238/22 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura ampliar o valor dos
subsídios repassados às entidades assistenciais, para que possam custear os valores gastos
com a cobrança de água.
239/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um subsídio para destinar
às Associações de Moradores de Bairros, visando à realização de trabalhos em prol de seus
respectivos bairros.
240/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma ambulância
exclusiva para atendimento da saúde de crianças.
241/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar atendimento
pediátrico na UBS "Dr. Hélio Migliari", com funcionamento 24 horas ou até a meia-noite.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
242/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e iluminação
na quadra poliesportiva situada em área da Rua Masaichi Nishiyama - Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari (CDHU).
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
243/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e iluminação
na quadra poliesportiva situada na área entre a Avenida Arnaldo da Silva e a Rua Ulysses
Guimarães - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau” (CDHU).
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
244/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e iluminação
na quadra poliesportiva situada em área entre a Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, Rua
Waldemar Cecconi e Rua Antônio Cito - CDHU.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
245/22 - Requer informações, junto à UNESP - Universidade Estadual Paulista, quanto à
possibilidade de se oferecer no campus de Ourinhos os cursos de Direito, Odontologia e
Medicina.
246/22 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura doar áreas pertencentes
ao Município a empresas de empreendimentos imobiliários, que em contrapartida ofereceriam
uma porcentagem da obra para a construção de moradias populares.
CÍCERO DE AQUINO
247/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 247/2021, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em todas as vias do Jardim das Paineiras:
Alameda José Leopoldino, Alameda Bernardo Gonçalves, Alameda Orlando Silvestrini,
Alameda Haroldo Maranho, Alameda Conceição de Souza Viana, Alameda Francisco Neto,
Alameda Francisco Ruiz, Alameda Vereador Manoel Morales Fernandes, Alameda Pavel
Gregoro Wich Nadolenko, Alameda Professor José Serni e Alameda Assad Abujamra; Rua
Antônio Marques Vianna, Rua Orlando Chiaradia, Rua Francisco de Assis Gini, Rua Enfermeiro
Geraldo Pimentel, Rua Irineu Pereira da Silva, Rua Angelina Victória Pecine Varago, Rua
Vereador Felismino Vieira e Rua Marieta de Oliveira Vianna e Silva; e na Avenida Vitalina
Marcusso.
248/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 471/2021, que solicita nebulização
para combate ao mosquito da dengue nos bairros: Vila Operária, Jardim São Jorge, Jardim
Vale Verde, Parque Minas Gerais, Vila Margarida, Vila Christoni, Vila Sá, Vila Recreio, Vila
Perino, Vila Sândano, Jardim Eldorado, Vila Boa Esperança, Vila São Luiz, Jardim Guaporé,
Jardim das Paineiras, Jardim Brilhante, Jardim Cristal, Jardim Santa Fé e Jardim Santos
Dumont.
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249/22 - Requer informações quanto ao atendimento à Indicação n°. 920/2018, que
solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED de todas as ruas do Jardim
Santos Dumont: Rua João Antero Felício, Rua Nicola Vetroni, Rua Fernando Natale, Rua José
Del Ciel Filho, Rua Augustin Sangalli Breve, Rua Juvenal José Rabello, Rua Francisco de
Almeida Lopes, Rua João Carlos Vieira, Rua Antônio Lúcio de Carvalho, Rua Isabel Gonçalves
de Lima, Rua Virgilino Pedroso, Rua Manoel Robles Godoy, Rua José Garcia Leal, Rua Nelson
Minucci, Nereus Garcia, Rua Thomaz Lopes, Rua Hugo Luz e Rua Osmar de Vecchi, bem
como da Avenida Presidente Goulart, Avenida Santino Brianezi, Avenida Perimetral Dois,
Avenida Aureliano Antônio Gonçalves e Avenida Paulo Bozon Verduraz.
250/22 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s 307/2019 e
920/2018, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua João Antero Felício, Rua Nicola Vetroni, Rua Fernando Natale, Rua
José Del Ciel Filho, Rua Augustin Sangalli Breve, Rua Juvenal José Rabello, Rua Francisco de
Almeida Lopes, Rua João Carlos Vieira, Rua Antônio Lúcio de Carvalho, Rua Isabel Gonçalves
de Lima, Rua Virgilino Pedroso, Rua Manoel Robles Godoy, Rua José Garcia Leal, Rua Nereus
Garcia, Rua Thomaz Lopes, Rua Hugo Luz e Rua Osmar de Vecchi, e na Avenida Paulo Bozon
Verduraz.
251/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.777/2020, que reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 605/2018, que solicita a implantação de redutor de velocidade na
Rua Nereus Garcia, defronte ao nº 190 - Jardim Santos Dumont, bem como requer informações
visando esclarecer se foi realizado estudo conforme resposta datada de 22 de outubro de
2020.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
252/22 - Requer informações quanto à possibilidade de aquisição e destinação de
veículos exclusivos tipo van para transporte de pacientes para efetuarem fisioterapia no
campus da Faculdade Estácio de Sá, neste município.
253/22 - Requer informações quanto à possibilidade de aquisição e destinação de veículo
exclusivo tipo van para transporte de pacientes para efetuarem hemodiálise no Serviço de
Terapia Renal, neste município.
254/22 - Requer envio de lista contendo relação completa de medicamentos
disponibilizados pelo Município aos pacientes.
255/22 - Requer informações sobre a possibilidade de o Município criar serviço de
empréstimo de cadeiras de rodas, camas hospitalares, muletas/bengalas, cadeiras de banho e
andadores para pacientes que necessitem destes equipamentos por período determinado em
decorrência de acidentes com fratura, pós-cirúrgico e/ou outras patologias adquiridas, que
impossibilitem ou dificultem sua locomoção.
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CÍCERO DE AQUINO
256/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se construírem mais creches em
Ourinhos.
257/22 - Requer informações quanto ao atendimento aos Requerimentos n°s 796/2021 e
779/2018, que requerem informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
criação de creche dos comerciários.
258/22 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s 247/2019 e
692/2018, que solicitam a implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Viela Antônio
Cruz, ao lado da Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança.
ROBERTA STOPA
259/22 - Encaminha abaixo-assinado dos/as moradores/as da Rua João Rodrigues no
Residencial Vandelena Moraes Freire solicitando, através do Mandato Coletivo ENFRENTE,
recapeamento e/ou reperfilamento asfáltico na referida via.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
260/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça José Ferreira
de Castro - Vila Kennedy, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de
caminhada, bancos de concreto, dentre outros.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
261/22 - Requer informações sobre a possibilidade de isenção da cobrança de IPTU em
locais invadidos e/ou destruídos pelas enchentes.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / RAQUEL BORGES SPADA
262/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal da Saúde, sobre quantos
pacientes de Ourinhos foram encaminhados, através de vagas no Sistema Estadual CROSS,
para tratamento oncológico em Jaú/SP e Marília/SP, no período entre 2018 até 2021, conforme
o Requerimento nº 1.871/2021.
RAQUEL BORGES SPADA
263/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar mapeamento no
município de Ourinhos com a quantidade de negros e pardos, incluindo a renda média e o nível
de escolaridade, conforme o Requerimento nº 1.873/2021.
264/22 - Requer informações sobre como está a execução da construção do emissário de
esgoto para evitar emissão no córrego paralelo à Rua Arlindo Bellei, no Jardim Itamaraty,
conforme o Requerimento nº 962/2021.
265/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de energia solar
no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves,
conforme o Requerimento nº 984/2021.
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266/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se
construir um anexo para a sala de vídeo, biblioteca, sala de multimídia e sala de professores,
onde fica hoje o estacionamento na EMEF "Jornalista Miguel Farah", conforme o Requerimento
nº 1.006/2021.
267/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar um playground na Praça
Presidente Kennedy (Praça do Seminário), conforme o Requerimento nº 55/2019.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
268/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre a
Prefeitura Municipal e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para construção de
ciclovias na extensão das margens da Rodovia Raposo Tavares, desde o Distrito Industrial
Oriente Mori até as proximidades da ponte do Rio Pardo, no município de Ourinhos.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
269/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar audiências públicas do
Orçamento Público Municipal, nas regiões norte, sul, leste e oeste.
270/22 - Requer informações do Governo do Estado sobre a possibilidade de Ourinhos ter
um helicóptero Águia, visando o combate ao crime e para salvamento, tendo em vista que a
cidade possui um aeroporto com boa estrutura.
271/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atendimento itinerante,
com o Trailer da Saúde Bucal, nas escolas do Município.
272/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar caçambas
comunitárias de lixo em todos os bairros.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
273/22 - Requer informações sobre a possibilidade de construção de uma sala de espera
ou local coberto para acolhimento dos pacientes da USF Jardim Josefina que chegam muito
cedo à espera de atendimento.
274/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar calçamento e instalar
bancos no pátio interno da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta".
275/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir creche no Jardim São
Judas Tadeu.
276/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atividades culturais
nos bairros, em parceria com as associações de moradores de bairros.
277/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir creche no Residencial
Recanto dos Pássaros III.
278/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
infraestrutura em toda a extensão da Vila Soares.
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279/22 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem,
sobre a possibilidade de se instalar lâmpadas de LED em toda a extensão da Rodovia Raposo
Tavares, no município de Ourinhos.
280/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
instalação de cerca com alambrado no campo de futebol do Jardim Anchieta, bem como
construir vestiário com banheiros e chuveiros.
281/22 - Requer informações do Governo do Estado sobre a existência de cronograma
para construção de casas populares da CDHU em nosso Município.
282/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir barracão no terreno da
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé.
283/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de água
potável e refrigerada na Praça Melo Peixoto.
284/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no
Jardim São Carlos.
285/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar telas de proteção em
todas as quadras poliesportivas das escolas do Município.
286/22 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, sobre o
cronograma de construção de poços artesianos e reservatórios de água no Município.
287/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha de
conscientização “Nadar com Segurança”, em todas as escolas municipais.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
288/22 - Requer informações sobre o cronograma para se reformar a Praça Presidente
Tancredo de Almeida Neves – Jardim Europa.
RAQUEL BORGES SPADA
289/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir oito salas de aula na
Usina do Saber da EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello".
290/22 - Requer informações, junto à Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quanto à possibilidade de se incluir o
município de Ourinhos no "Programa Brasil Mulher".
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
291/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico no trevo de acesso ao Jardim Itamaraty.
292/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de limpeza (roçada) nas
áreas verdes da Rua Machado Florence.
293/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" da Rua João Carlos Vieira, defronte ao nº
202.
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FERNANDO ROSINI
294/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre o cronograma de execução de limpeza em bueiros e bocas de lobo em toda a
cidade, principalmente em bairros com maior ocorrência de alagamentos.
RAQUEL BORGES SPADA
295/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar um prévio agendamento
para que a carreta da mamografia esteja em nosso Município todo ano.
296/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar uma parceria com a
Secretaria da Cultura para implantar o projeto Revitalizando em Famílias, em uma área
pertencente à União, situada na Rua Rui Barbosa, já que a Secretaria tem a concessão.
297/22 - Requer informações sobre a possibilidade da contratação de fisioterapeuta na
Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva".
298/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar o cadastro da Casa
Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva" no CNES, o mais rápido possível.
299/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de vagas
CROSS para o Hospital de Oncologia de Ourinhos, pois o número de vagas são poucas.
300/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar os banheiros públicos
do "Lanchódromo", na Rua Henrique Tocalino, no Centro.
301/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se organizar mutirão para realizar
cirurgia de catarata em nosso Município.
302/22 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos para que seja transferida
alguma Secretaria Municipal para os espaços vagos do Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
303/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se abrir o Centro de Saúde Dr.
Hermelino Agnes de Leão (Postão) para funcionar em finais de semana como pronto
atendimento.
304/22 - Requer informações sobre a possibilidade da contratação de um médico
endócrino pediatra, para atender as crianças do município de Ourinhos.
305/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 128/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à celebração de convênio
entre a Prefeitura e a Comunidade Terapêutica Missão Vida para que se possa reabrir a
entidade.
306/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para contratar
um médico cardiologista para a Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva".
307/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se firmar parceria com a empresa
CODASP (Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo) para solucionar problemas
da Estrada de Guaraiúva e da Rua Logradouro Rural, no Bairro do Pinho.
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308/22 - Requer informações sobre a possibilidade de adaptar um sala de dentista para
crianças com necessidades especiais, com cadeira adaptada, porta adequada dentro das
normas da ABNT e adaptar a sala para que tenha mais espaço para um cadeira de rodas, na
UBS "Profa. Ercília Siqueira Hernandes".
309/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparos no telhado da
UBS "Profa. Ercília Siqueira Hernandes", pois está chovendo dentro da sala de dentista.
310/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se desmembrar a conta de energia
do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves da
Praça do Terminal.
311/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se confeccionar uma cartilha sobre
a violência sexual contra criança e adolescente, conforme está sendo usada no município de
Tupã, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, CREAS, Conselho Tutelar, Polícia
Civil e demais instituições e entidades atuantes na área.
312/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revisar o Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais "Auxiliares de Dentista", inclusive pelo fato dos mesmos
estarem expostos à Covid, já que estão tão expostos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
313/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir rotatória na confluência
da Avenida Henrique Migliari com as Ruas Moacir Cassiolato e José do Patrocínio.
314/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar o alambrado da EMEF
"Pedagogo Paulo Freire".
315/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma sala ou local
coberto com bancos no PSF "José Carlos Garcia" - Jardim Josefina.
316/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir tratores de 75 CV a 110
CV, para atender aos pequenos agricultores do Município, especialmente à agricultura familiar.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
317/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de ginástica,
zumba e capoeira na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia, para ambos os sexos.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
318/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada,
bem como academia da saúde, playground e bancos de concreto na Praça Marcelo Arthuzo da
Silva, no Conjunto Habitacional Caiuá.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
319/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada ao
redor da Área Verde 490, no Jardim América.

10

320/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça situada nas
áreas institucionais 504, 505 e 506, no Residencial Recanto dos Pássaros III, bem como
instalar playground, academia da saúde, pista de caminhada, bancos, iluminação de LED, etc.
321/22 - Requer informações sobre a existência de programa ou projetos em atividade,
desenvolvidos pela Prefeitura, que são voltados para o recolhimento de todas as embalagens
de agrotóxicos usados na Agricultura, evitando a poluição do meio ambiente, sérios danos à
vida animal e à saúde humana.
322/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir ou melhorar os
acostamentos nas estradas vicinais pavimentadas que cortam nosso Município.
323/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma geral na
Associação de Moradores de Bairros do Parque Minas Gerais.
324/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira no conjunto de
chácaras Salto do Turvo, na entrada da estrada de São Pedro OUR 130.
325/22 - Requer informações sobre a possibilidade de aquisição de um carrinho
motorizado, visando o transporte de pessoas com deficiência física ou com mobilidade
reduzida para o acompanhamento de sepultamento no Cemitério Municipal.
CÍCERO DE AQUINO
326/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento de n° 1.096/2020, para obter
informações se há previsão para realização da revitalização do alambrado no entorno do
campo de futebol da Associação de Moradores de Bairros do Jardim das Paineiras, conforme
resposta datada de 29/06/2020.
327/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento de n° 647/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando construir calçamento ao redor
da Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança - 2ª Seção e Parque Minas
Gerais, entre a Rua Antônio Zaki Abucham e a Viela Antônio Cruz, esclarecendo se houve o
estudo conforme resposta datada de 03/04/2017.
328/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação de n° 1.275/2017, que solicita a
manutenção no portão do campo de futebol da Associação de Moradores de Bairros do Jardim
das Paineiras.
329/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação de nº 1.379/2021, que solicita poda em
todas as árvores localizadas na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
330/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento de n° 3.125/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir passagem em nível, bem como passeio
público, interligando as Avenidas André Monteiro Rodrigues e Vereador Múcio Correia da Silva,
próximo ao nº 1.046, esclarecendo se houve o estudo técnico e financeiro, conforme resposta
datada de 16/11/2017.
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331/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir toda a iluminação por
lâmpadas de LED em toda a extensão da pista de caminhada e ciclovia que interliga o Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá ao Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
332/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 197/2021, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Achilles Zamboni, Lázaro Rodrigues Mesquita, Vitório
Bianchi, Nelson Marcelino da Silva - "Capitão", Vicentino Diego Robles Godoy, Maria Pacheco
e Chaves, Joaquim Lopes, Francisco Menezes, Antônio Francisco Saladini, Valdir Pires,
Radialista Paulo Rufino dos Santos e Acácio Souza Melo, no Parque Pacheco Chaves.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
333/22 - Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Segurança
Pública instalar câmeras de videomonitoramento na Área de Lazer 309, no Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant.
334/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Bertulino
Custódio, no Parque Minas Gerais, com instalação de academia da saúde, bancos, etc.
335/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mão dupla de direção
na Rua 13 de Maio, no trecho compreendido entre as Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio
Prado.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
336/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
lateral da Rua Masaichi Nishiyama até a Rua Servidora Ester Serrano da Silva - Conjunto
Habitacional Caiuá, paralela ao muro da SAE.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
337/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça na Área
Institucional 303, no Jardim Santa Felicidade; contemplando instalação de playground,
academia de saúde, bancos, construção de pista de caminhada, etc.
338/22 - Requer informações sobre a possibilidade de ampliação e melhorias no
estacionamento próprio para ambulância na UBS "Daniel Baltus" (UBS CAIC) - Jardim
Anchieta.
339/22 - Requer informações sobre a possibilidade de revitalização da Área Institucional
382, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, com instalação de playground,
academia da saúde, pista de caminhada, bancos, etc.
340/22 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem,
quanto à possibilidade de se efetuar pintura na Passarela Martins Quirino da Silva, no km 375,5
(Vila Boa Esperança), bem como na passarela do km 376 (defronte ao Tênis Clube), ambas
situadas na Rodovia Raposo Tavares.
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341/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a pista de caminhada
e implantar academia da saúde em torno do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá (FAPI).
342/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
sobre a possibilidade de se recuperar e preservar as nascentes localizadas na Rua Rubem
Ribeiro de Moraes - Jardim Vale Verde, no trecho paralelo ao Córrego Águas das Furnas.
343/22 - Requer informações do DER - Departamento de Estradas de Rodagem, quanto à
possibilidade de se instalar iluminação pública em todas as passarelas da Rodovia Raposo
Tavares no perímetro urbano de Ourinhos.
344/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir ciclovias interligando
o Parque Minas Gerais ao Distrito Industrial Oriente Mori.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO / RAQUEL BORGES SPADA / ALEXANDRE ARAUJO
DAUAGE / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
345/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar contratação emergencial
de psicólogos para atendimento/apoio aos pais ou responsáveis por filhos autistas.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
346/22 - Requer informações, junto ao Governo do Estado, sobre a possibilidade de se
implantar o projeto "Corujão da Saúde" com objetivo de reduzir o tempo de espera na fila por
exames e cirurgias.
347/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um "Disque-Saúde",
bem como atendimento exclusivo para pessoas com Covid visando o agendamento de
consultas médicas, visando melhorar o atendimento oferecido aos munícipes.
348/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 45/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para implantar dispositivo de acesso da Rua Vitório
Christoni, próximo à antiga Copaouro, para a Vila Margarida.
CÍCERO DE AQUINO
349/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.427/2019, que requer
informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico nas ruas dos Jardins das
Paineiras e Santos Dumont, conforme resposta do dia 28 de janeiro de 2020.
350/22 - Requer informações sobre a existência de programação, cronograma de serviços
ou a possibilidade de se executar, com máxima urgência, a reforma de forro (trocar os atuais
de madeira por PVC), pintura de paredes, substituir a iluminação, reparar a estrutura das
paredes, eliminar vazamentos e erradicar árvores na EMEF "Profa. Josefa Navarro Lemos".
351/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 57/2019, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas Don José
Marello e Santos Dumont - Vila Mano, bem como o Requerimento nº 1.692/2021, conforme
resposta do dia 17 de novembro de 2021, se há previsão para tal programação.
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VALTER DO NASCIMENTO
352/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias urgentes na
Rua João Carlos Gnand "Sargento Gnand", no Núcleo Habitacional Choso Misato (Ecoville),
realizando a pavimentação asfáltica e instalando iluminação pública, pois a referida via pública
é utilizada por alunos para acesso à escola.
ÉDER JÚLIO MOTA
353/22 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 446 e
1.201/2021, que requerem informações do Poder Executivo, junto ao Governo do Estado ou
através de recursos próprios, a fim de implantar o Programa Bom Prato em nosso Município,
visando oferecer assistência a famílias carentes, principalmente devido à pandemia da COVID19, em que muitas pessoas estão se sustentando através do Auxílio Emergencial.
354/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.250/2021, que requer
informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal elaborar projeto arquitetônico de
revitalização da área da Associação de Moradores da Vila São Luiz, haja vista a região ser
carente de área de lazer.
355/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 744/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar o Projeto Cesta Verde, em parceria com a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Agricultura Familiar, visando atender famílias em
situação de vulnerabilidade e risco social.
CÍCERO DE AQUINO
356/22 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 49/2021, 1.253/2020 e 1.035/2019,
que solicitam a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
dos bairros: Jardim Vereda I e Jardim Vereda II, Residencial Recanto dos Pássaros I,
Residencial Recanto dos Pássaros II e Residencial Recanto dos Pássaros III, Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Residencial Oswaldo Brizola, Residencial
Vandelena Moraes Freire, Conjunto Habitacional Ourinhos I, Jardim Oriental, Jardim das
Acácias, Jardim Brilhante, Residencial Parque dos Diamantes, Residencial Regina Brisola e
Residencial Parque das Flores.
357/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a troca da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da pista de caminhada da trilha verde, na
Rua Júlio Mori, bem como no trecho entre a Rua Manoel Joaquim Benatto e a Estrada OUR
347.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
358/22 - Requer informações sobre o projeto ou cronograma de instalação de iluminação
pública na praça que se encontra no cruzamento das Ruas Luiz Nogueira e Antônio Bertagnoli
(COHAB).
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RAQUEL BORGES SPADA
359/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir uma comissão para a
elaboração de um plano de carreira para os professores de música e de dança do Centro
Cultural Tom Jobim, bem como para os demais servidores da Cultura no Município.
CÍCERO DE AQUINO
360/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 122/2021, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Constituição,
na Vila Musa.
361/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 123/2021, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Don José Marello, no trecho entre
a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua Floriano Peixoto.
362/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 133/2021, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Ampliato
Martins Teixeira, Rua Mário Antônio Baccili, Rua Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, Rua Maria
Rosalina de Freitas Bertanha, Rua Francisco Gonçalves de Almeida, Rua Rafael da Silva, Rua
Manoel Sanches Hernandes, Rua Maria de Lourdes Correia, Rua Vereador Vanderlei Marcante,
Rua Zulmira Lima dos Santos, na Vila Operária.
363/22 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.623/2021, que
reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 252/2018, que solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em todas as ruas e avenidas do Jardim das Paineiras.
364/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 305/2019, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Alamedas Dolores Robles Godoy, Éria
Rosa Marcelina Pires, Juvenal Rodrigues de Almeida, Américo Polidoro, João Smânia,
Francisco Carlos Rodrigues, Luiz Ferreira, Cirillo Francisco Leite e Claudionor Pimentel Correa
de Lara, bem como da Rua Antônio Marques Vianna, no Jardim das Paineiras.
365/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.172/2019, que solicita implantação
de redutor de velocidade (lombada) defronte à EMEF "Jornalista Miguel Farah", localizada na
Rua Francisco Robles Godoy, 167, no Jardim Ouro Verde.
366/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 600/2021, que solicita a revitalização
da calçada da Praça José Ferreira de Castro, onde ocorre a "Feira da Lua".
367/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 810/2019, que solicita melhorias na
Associação de Moradores de Bairros do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, como
melhorias na iluminação, instalação de bebedouros e ventiladores.
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SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
368/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar fiscalização rigorosa
junto às agências bancárias, considerando as enormes filas formadas nas áreas externas
dessas instituições, deixando os clientes expostos às intempéries, principalmente neste
período de forte calor, causando diversas ocorrências de problemas de saúde com essas
pessoas.
369/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se estender aos servidores inativos
o aumento salarial concedido aos servidores públicos municipais ativos, através da Lei
Complementar nº 1.103/2021, beneficiando aqueles aposentados nos respectivos cargos de
Agente Administrativo I, II e III, Assistente Técnico I e II, Secretário Escolar, Motorista, Operador
de Máquinas, Pedreiro, Telefonista, Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e
Enfermagem.
VALTER DO NASCIMENTO
370/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar transporte escolar
para alunos moradores do Núcleo Habitacional Choso Misato (Ecoville).

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
187/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Cardoso Ribeiro (no trecho compreendido entre a Rua do Expedicionário e a Rua Euclides
da Cunha), Rua Radialista Irineu Veroneze, Rua Carlos Augusto Amaral, Rua Hermínio Sabino
e Rua Manoel de Oliveira.
188/22 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão dos bairros
Residencial Recanto dos Pássaros I, II e III.
189/22 - Solicita construção de bueiros em pontos estratégicos da Rua Dr. Ernesto
Pedroso, Rua Lázaro Lima e Rua José Galan, bem como no centro da praça situada na Rua
Masaichi Nishiyama.
190/22 - Solicita reparos no nivelamento do asfalto da Rua Francisco de Almeida Lopes,
defronte ao n° 134, no Jardim Santos Dumont.
191/22 - Solicita melhorias e troca da iluminação pública existente por lâmpadas de LED
no entorno do Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU.
192/22 - Solicita melhorias nas rotatórias situadas entre a Rua Antônio Soares da Silva e a
Rua Aparecida Ferroni Leide.
193/22 - Solicita limpeza em bueiro situado na Rua Maria Petronilha de Almeida, próximo
ao n° 279, no Residencial Recanto dos Pássaros III.
194/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Bernard Bozon
Verduraz (Francês), nas proximidades do n° 711, no Jardim Nazareth.
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195/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Benedito
Frederico.
196/22 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombadas ou lombofaixas) na
Rua Henrique Pontara, próximo aos n°s 372 e 418.
197/22 - Solicita implantação de mais redutores de velocidade (lombadas ou lombofaixas)
ao longo da Rua José Justino de Carvalho.
198/22 - Solicita melhorias na calçada da Praça Miguel Mofarrej, onde acontece a "Feira
do Rolo".
199/22 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Jornalista Heron
Domingues, sobretudo nos arredores das lombadas próximas à EMEI "Abelardo Pinto".
200/22 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Francisco de Vecchi Filho.
201/22 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como instalação de placas, com
urgência, no cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro com a Avenida Henrique Migliari, na Vila Boa
Esperança.
202/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", bem
como melhorias na infraestrutura, na Rua Celso de Carvalho, no trecho compreendido entre o
n° 3 e o cruzamento com a Rua Quatro, no Jardim Paris.
203/22 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Marginal, no
Residencial Parque das Flores.
204/22 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Professor
Ivo Gilberti, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
205/22 - Solicita construção de calçamento e rampas de acesso para cadeirantes e
pessoas com mobilidade reduzida na Área Verde situada na Rua Benedito José Pinheiro Oficial de Justiça, bem como nos cruzamentos da Rua Dr. Caio Mizubuti e Rua Manoel da Silva
Mano.
206/22 - Solicita pavimentação asfáltica e construção de guias, sarjetas e galerias de
águas pluviais na Rua Mário da Silva e Rua Joaquim Gomes da Silva.
207/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Virgilino Pedroso.
208/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Evaristo Fantinatti.
209/22 - Solicita retirada de entulho, poda de vegetação e melhorias, tais como
patrolamento e encascalhamento, em toda a extensão da Rua OUR 347, situada entre o
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante e o Jardim Santa Felicidade.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
210/22 - Solicita a instalação de placas informativas, visando incentivar as pessoas a
usarem as passarelas instaladas na Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano do
Município.
211/22 - Solicita reparos e melhorias na calçada da EMEI "Nhandeara".
212/22 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador
Adelino Breve com a via pública entre a Rua Alcides Camargo e a Alameda Bráulio Alves de
Moura - Loteamento Angelina Marcante.
213/22 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de
limite de velocidade máxima permitida em todas as ruas do Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant.
214/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Celestino Lopes
Bahia, defronte ao CRAS I "Rute Misato".
215/22 - Solicita instalação de lixeira defronte ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
216/22 - Solicita reparos e melhorias na calçada da EMEF "Georgina Amaral Santos
Lopes" (CAIC).
217/22 - Solicita pintura de faixa de pedestres e instalação de placas indicativas de limite
de velocidade em toda a extensão dos bairros: Residencial Recanto dos Pássaros, Residencial
Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros III e Residencial Oswaldo Brizola.
218/22 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Pedro Alexandre, defronte aos nºs. 1.032 e 1.043 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
219/22 - Solicita substituição da iluminação pública, por lâmpadas de LED, em todas as
vielas da Vila Christoni.
220/22 - Solicita poda de árvores, pintura de sinalização de solo e limpeza das bocas de
lobo, guias e sarjetas da Rua Valentim Gentil - Vila Boa Esperança.
221/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em
toda a extensão da Rua Aparecida Madeira Santos - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini.
222/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na
Avenida Horácio Soares, esquina com a Rua Mário Tolotto.
223/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em todas
as ruas e cruzamentos da Vila Perino.
RAQUEL BORGES SPADA
224/22 - Solicita patrolamento e melhorias na Estrada Água da Prata.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
225/22 - Solicita construção de balanção de concreto na esquina da Rua Caetano Pereira
com a Rua Martins Quirino da Silva - Jardim São Carlos.
18

CÍCERO DE AQUINO
226/22 - Solicita melhorias no redutor de velocidade (lombada) existente na Rua
Enfermeiro Geraldo Pimentel, defronte a EE "Prof. José Maria Paschoalick".
227/22 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Rua
Santos Dumont, defronte ao Clube Atlético Ourinhense (CAO).
228/22 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombadas ou "quebra-molas"),
bem como placas indicativas de limite de velocidade e sinalização de solo na Avenida Heraldo
Nascimento Abujamra, próximo ao cruzamento com a Rua Carlos Thomal.
229/22 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Carlos
Thomal, no Jardim Paris.
230/22 - Solicita, com urgência, operação “tapa-buracos” na Rua João Claudino do
Nascimento, defronte ao nº 36 - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
231/22 - Solicita melhorias na estrada SP-327, que dá acesso ao Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato, defronte à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ourinhos.
ROBERTA STOPA
232/22 - Solicita manutenção dos bebedouros da Praça José Ferreira de Castro, bem
como limpeza geral (roçada) na mesma.
CÍCERO DE AQUINO
233/22 - Solicita reforma e melhorias na calçada da UBS "Profa. Ercília Siqueira
Hernandes", na Rua Abuassali Abujamra n° 410 - Jardim Alvorada.
234/22 - Solicita limpeza em bueiro localizado na Avenida Ivone Cardoso Pereira
Cavenago, defronte ao n° 21.
235/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Agostinho Paiva, no trecho compreendido entre as Ruas Silva Jardim e Professora Luiza
Scantamburlo Carrara.
236/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Renato Mota, no trecho que compreende as Ruas Marcelo Caldara e Dr. Roberto Abrahão
Abujamra, Parque Minas Gerais - 1ª Seção.
237/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Andrelino Rosa Miranda, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini.
238/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Rua Andrelino
Rosa Miranda, defronte ao n° 203, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
239/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua São Paulo, principalmente no trecho entre a Rua do Expedicionário e a
Rua Rio de Janeiro.

19

240/22 - Solicita instalação de placas de "Proibido Estacionamento de Caminhões
Pesados" nas Ruas Eurico Amaral Santos e Ovídio Gregório de Jesus.
241/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Maria Pastora da Silva.
242/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Helena Biazon Saladini, defronte ao nº 701.
243/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Antônio Bonifácio, entre a Rua Argemiro Batista das Neves e a Avenida Servidor Alício de
Souza Bitencourt, no Jardim Anchieta.
244/22 - Solicita melhorias na infraestrutura, bem como pavimentação asfáltica, com a
construção de guias e sarjetas, em toda a extensão da Rua Mariano Bressanin.
245/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na
Rua Orlando Azevedo, entre as Ruas João Hernandes e José Pedroso.
246/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão das Ruas Dirceu Bonato, Milton das Graças Moreira, Esmeralda Alves da
Fonseca Barbosa, Inácio José Barboza e Ruth Diniz Barbosa, no Jardim São Carlos.
247/22 - Solicita roçada na estrada que dá acesso ao Loteamento Lago Azul.
248/22 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Elvira Ribeiro de
Moraes.
249/22 - Solicita limpeza em todos os bueiros da Rua Amadeu Emílio Sutter, Rua Ivan
Fuad Toloto Benatto, Rua João Matias Graciano - João do Fórum, Rua Cabo Dalvo de
Lourenço, Rua Nestor Cretushi, Rua Júlio Francisco Correia, Rua Sete e Rua José Netto, no
Jardim São Jorge.
250/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Henrique Terçariol - Vila Operária.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
251/22 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das ruas do Jardim América.
252/22 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das ruas da Vila Califórnia.
253/22 - Solicita construção de galerias pluviais e bocas de lobo em todas as ruas do
Jardim Colúmbia.
254/22 - Solicita, por parte da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, que
após o conserto de vazamentos de água nas ruas, seja feita a limpeza e a lavagem no trecho
onde ocorreu o reparo.
255/22 - Solicita melhorias na infraestrutura ao longo de toda a extensão da Rua Vereador
Geraldo Bernardini, na Vila Boa Esperança.
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256/22 - Solicita implantação de dois redutores de velocidade (quebra-molas ou
lombadas) na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, no trecho compreendido entre os n°s 40 e
340, na Vila Califórnia.
257/22 - Solicita instalação de lixeiras no Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr.
Odayr Alves da Silva”.
258/22 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua Lázaro José
Pereira – Jardim Santa Felicidade.
259/22 - Solicita construção de guias e sarjetas, instalação de iluminação pública e
pavimentação asfáltica na rua de terra conhecida atualmente pelo nome “Rua Alexandre
Capelossi”, paralela à Rua Maria Travagini Christoni, no Loteamento Maria Christoni.
260/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Lázaro Lima, no Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira
Sândano Migliari.
261/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Parteira Maria Luiza Capana – Vila São Luiz.
262/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Roberto Pícoli, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
263/22 - Solicita implantação de quebra-molas ou outro tipo de redutor de velocidade na
Rua Monteiro Lobato – Vila Perino.
JOSÉ ROBERTO TASCA
264/22 - Solicita pintura de sinalização de solo no final da Rua Alice Teixeira de Oliveira,
no Jardim Santa Fé II, em decorrência de vários acidentes no local.
CÍCERO DE AQUINO
265/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Antônio Saladini, no trecho entre as Ruas Bahia e Prof. Paulo Prado Garcia.
266/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Travessa Benedito Monteiro.
267/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade ou tachões na Rua Gaspar
Ricardo, próximo ao n° 866.
268/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Pedro Fernandes
Sândano, defronte ao lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
269/22 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas Milton de
Abreu e Pedro Alexandre.
270/22 - Solicita melhorias, colocação de cascalho e patrolamento na Estrada de Acesso
2, na Vila Santa Maria.
271/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus da Rua Irineu Pereira da
Silva, defronte ao nº 829, no Jardim das Paineiras.
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272/22 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Bernard
Bozon Verduraz (Francês), Carlos Machado, Alberto Fernandes Grillo e José Campos de
Azevedo, no Jardim Nazareth.
273/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na
Rua Antônio Marques Vianna, no trecho desde o nº 741 até a Igreja Quadrangular, no Jardim
das Paineiras.
274/22 - Solicita instalação de placas de trânsito e implantação de mais três redutores de
velocidade na Rua José Pedroso.
275/22 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das alamedas do Jardim das Paineiras.
276/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Olavo Ferreira de Sá, no trecho compreendido entre as Ruas Cardoso Ribeiro e João
Garbim.
277/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade, placas de trânsito, sinalização de
solo e faixa de pedestres na Rua Ângelo Sedassari.
278/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Kólio Teshima, entre as
Ruas Cesira Sândano Migliari e Jefferson Ed Eloy.
279/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Maria de Paula Leite Moraes, defronte
ao n° 903, no Jardim Anchieta.
280/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão das Ruas Abrahão da Silva Cabral, Antônio Marcos Soares Donard, Elziro
Ribeiro da Silva, Geraldo Alves, Geraldo Pereira Tavares, Marceneiro José Herrera, Luiz
Francisco de Castro e Praça Wilson Pinto da Silva, no Jardim Brilhante.
281/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Garcia Leal, defronte ao nº 296.
282/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda extensão das Ruas Cláudio Roberto Bressanin e David Zanette, no Jardim Esmeralda.
283/22 - Solicita patrolamento, encascalhamento, roçada e poda de todas as árvores na
Rua Logradouro Rural.
284/22 - Solicita roçada e limpeza em todas as vielas dos bairros: Jardim América, Jardim
São Domingos e Jardim Ouro Fino, entre as Ruas Olívio Minucci, Antônio Zaki Abucham,
Manoel Vieira Pinto, Benedito Perino e Atílio Toloto.
285/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão das Ruas Vanderlei Costa, Amélia de Jesus Madeira, Pedro Migliari "Tico" e
Antônio Bueno Corrêa, no Jardim Furlan.
286/22 - Solicita pavimentação asfáltica, bem como melhorias, em toda a extensão da
Viela Seis, Viela Nove, Viela Francisca Robles Madeira e Viela Virgílio Varago, no Jardim
Estoril.
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287/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão das Ruas Hermínia Jesus Madeira, Josepha Coronado dos Santos, João Villar
Péres, Lino Belezi e Sidney Benedito de Oliveira, no Jardim Estoril.
288/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Avenida Choso Misato.
289/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Aristides Lau Sampaio, entre a Avenida Joaquim Luiz da Costa e a Rua Antônio Saladini.
290/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Vicente Ernesto de Lucca, entre as Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios e Padre Bruno
Welter.
291/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Monteiro Lobato, entre a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua Brasil.
292/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Mato Grosso, entre a Avenida Domingos Perino e a Rodovia Raposo Tavares.
293/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua José Felipe do Amaral, entre as Ruas Santa Catarina e Mato Grosso.
294/22 - Solicita pavimentação, recapeamento ou reperfilamento asfáltico, bem como
reurbanização, na viela entre as Ruas Olívio Minucci e Antônio Zaki Abucham, no Jardim Ouro
Fino.
295/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Rio de Janeiro, entre o acesso à rotatória e a Rua Cambará.
296/22 - Solicita pavimentação, recapeamento ou reperfilamento asfáltico, bem como
reurbanização, na viela entre as Ruas Antônio Zaki Abucham e Manoel Vieira Pinto, no Jardim
Ouro Fino.
297/22 - Solicita pavimentação, recapeamento ou reperfilamento asfáltico, bem como
reurbanização, na viela entre as Ruas Manoel Vieira Pinto e Benedito Perino, no Jardim Ouro
Fino.
298/22 - Solicita pavimentação, recapeamento ou reperfilamento asfáltico, bem como
reurbanização, na viela entre as Ruas Benedito Perino e Atílio Toloto, no Jardim Ouro Fino.
299/22 - Solicita limpeza em bueiros na Rua do Expedicionário, defronte aos n°s 788 e
791 e no cruzamento entre as Ruas Barão do Rio Branco e Pedro de Toledo.
300/22 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando "PARE", bem como faixa de
pedestres, no cruzamento da Avenida Presidente Goulart com as Avenidas Santino Brianezi e
Perimetral Dois, no Jardim Santos Dumont.
301/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Adelávio Zimmermann,
defronte ao n° 224.
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302/22 - Solicita revitalização e urbanização da Praça do Sistema de Lazer 3, situada no
Jardim Estoril.
303/22 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas
Fernando Natale e Juvenal José Rabello.
304/22 - Solicita construção de calçada na Praça do Sistema de Lazer 3, situada no
Jardim Estoril.
305/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Prof. Cândido Barbosa Filho, no Parque Minas Gerais.
306/22 - Solicita melhorias no asfalto em toda a extensão do Jardim São Carlos.
307/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" nas
Ruas José Florêncio e Prof. Francisco Dias Negrão.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
308/22 - Solicita construção de boca de lobo no cruzamento das Ruas Maria Cunha de
Souza e José Maia de Oliveira - Vicentino, no Parque Minas Gerais.
309/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Júlio Mori, próximo à passagem de pedestres sobre a linha férrea, no cruzamento com a Rua
Orlando Tolotto.
310/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Raphael
Noschesi, defronte ao nº 462, no Jardim Itamaraty.
311/22 - Solicita implantação de redutores de velocidade na Avenida Heraldo Nascimento
Abujamra - Jardim Itamaraty.
312/22 - Solicita pintura das guias e sarjetas em todo o Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato.
313/22 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas do Jardim Guaporé, Jardim
Industrial, Vila São Luiz e Vila Nova Christoni.
314/22 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Maria Cunha de Souza,
próximo ao cruzamento com a Praça Nelson de Camargo Nascimento - Parque Minas Gerais.
315/22 - Solicita, com urgência, obras de recuperação no balanção de concreto situado no
cruzamento entre as Ruas Duque de Caxias e Japão.
316/22 - Solicita melhorias no calçamento, bem como instalar mesas e bancos de
concreto no Sistema de Lazer 2, localizado na Rua Masaichi Nishiyama - Conjunto Residencial
de Interesse Social Cezira Sândano Migliari.
317/22 - Solicita recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo, em
todos os redutores de velocidade da Rua Dr. Antônio Prado.
318/22 - Solicita, com urgência, recuperação de balanção de concreto na Rua Milton de
Abreu.

24

319/22 - Solicita poda de árvores, pintura de sinalização de solo, limpeza de bocas de
lobo e de guias e sarjetas na Rua José Galian Blasco.
320/22 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua Comandante
Leonor Pedrotti.
321/22 - Solicita implantação de "quebra-molas" ou outro redutor de velocidade na Rua
Jornalista Heron Domingues, defronte ao n° 785.
322/22 - Solicita construção de meio-fio e implantação de dois "quebra-molas" ou outro
redutor de velocidade na Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, no trecho compreendido
entre os n°s 176 e 376.
CÍCERO DE AQUINO
323/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua João Garbim, no trecho compreendido entre a Rua Alberto Mori e a Avenida Henrique
Migliari, na Vila Boa Esperança.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
324/22 - Solicita melhorias na infraestrutura da Vila São Francisco.
325/22 - Solicita instalação de placas de trânsito e pintura de sinalização de solo nos
cruzamentos das ruas do Jardim Josefina.
326/22 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas
Sebastiana Cândida de Paula Carvalho e Francisco Masiero, no Jardim Josefina.
327/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida
Matilde Abucham Abujamra, incluindo construção e reforma das guias e sarjetas, bem como
instalação de iluminação pública LED.
328/22 - Solicita pavimentação asfáltica, com a construção de guias e sarjetas, ligando a
Rua Antônio Caetano Chaves, do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, ao acesso à
Rodovia Orlando Quagliato (SP 327).
329/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim
Estoril.
330/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim
Paris.
331/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em trecho da Rua Raphael
Noschesi e da Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP).
332/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Amazonas, entre a Rua
Don José Marello e a Avenida Nilo Signorini, na Vila Perino.
333/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização na
Avenida Arnaldo da Silva, defronte à EMEF “Profa. Amélia Abujamra Maron", no Núcleo
Habitacional “Asise Chequer Nicolau”.
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334/22 - Solicita implantação de lombofaixa na Avenida Servidor Alício de Souza
Bitencourt, no Conjunto Habitacional Caiuá.
335/22 - Solicita implantação de lombofaixa na Rua Lourenço Jorge, próximo à EMEF
"Prof. Francisco Dias Negrão".
336/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas regulamentadoras
no cruzamento das Ruas José Corrêa Custódio e Prof. Francisco Dias Negrão, na Vila
Sândano.
337/22 - Solicita revitalização e melhorias na Praça Toshio Tone (Praça das Cerejeiras), no
Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada,
bancos de concreto, dentre outros.
CÍCERO DE AQUINO
338/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Vila Nossa Senhora de Fátima, nas Ruas Serafim Motta, Osvaldo Godinho
Sant'anna, José Joaquim Ferreirinha, Paulo Amaral Santos, Júlio César Acosta Chimenes,
Domingos Bellei, José Onivaldo Taioque, Rua Três, Rua Quatro e Viela Antônio Joaquim
Ferreirinha.
339/22 - Solicita pintura de sinalização de solo, indicando carga e descarga, na Rua
Cardoso Ribeiro, defronte ao n° 1.092.
340/22 - Solicita roçada, revitalização e melhorias em toda a estrutura do calçamento na
Rua Abuassali Abujamra, no trecho entre as Ruas Cecília Pires dos Santos e 3 de Maio, pois
nas proximidades há uma escola municipal de educação infantil (EMEI), uma unidade básica
de saúde (UBS) e uma quadra poliesportiva.
341/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Pedro de Toledo, no trecho
compreendido entre a Rua Barão do Rio Branco e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
342/22 - Solicita instalação de mais postes de iluminação pública na área verde I, situada
na Rua Henrique Terçariol.
343/22 - Solicita instalação de bebedouro na área verde I, situada na Rua Henrique
Terçariol.
344/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Júlio Mori, no trecho entre a Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes e a Rua Profa.
Josefa Cubas da Silva.
345/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Bahia, no trecho entre as Ruas Antônio Carlos Mori e 9 de Julho; na Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves, no trecho entre as Ruas Engenheiro Frontim e 12 de Outubro; e na Ladeira
Rio de Janeiro, no trecho entre as Ruas Almirante Barroso e José Bonifácio.
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346/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Profa. Maria José Ferreira, entre a Rua Marieta de Oliveira Vianna e Silva e a Avenida
Paulo Bozon Verduraz.
347/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Alcides Chierentin, no Jardim Anchieta.
348/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Avenida Aureliano Antônio Gonçalves, a partir do nº 334 até o cruzamento com a Avenida
Perimetral Dois, no Jardim Santos Dumont.
349/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua José
Emídio Vicente "Zé Bonito", nas proximidades do nº 320, no Parque Valeriano Marcante, visto
os vários acidentes ocorridos na referida via pública.
350/22 - Solicita instalação de iluminação de LED ou de qualquer outro tipo na área verde
localizada defronte à Rua Zulmira Lima dos Santos, na Vila Operária.
351/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Cecília Pires dos Santos,
próximo ao cruzamento com a Travessa Henrique Dias, haja vista que motoristas costumam
fazer a curva em alta velocidade, hábito que vem ocasionando danos à propriedade dos
moradores e risco de graves acidentes.
352/22 - Solicita instalação de iluminação na extensão de terra localizada no lago do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, próximo aos aparelhos de ginástica, defronte ao
lago.
353/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Distrito Industrial Dr. Hélio
Silva.
354/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico, com urgência, nas Ruas
Francisco Nunes de Mello, Liberdade, Independência e Ipiranga, na Vila Odilon.
355/22 - Solicita, com urgência, recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas
Manoel da Borba Gato, Antônio Raposo Tavares, Aleixo Garcia, Manoel Preto, Izaira Saladini
Crivellari, Fernão Dias Paes Leme e Avenida Amador Bueno, no Jardim dos Bandeirantes.
356/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Alpino Buratti.
357/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida José Marques de
Souza.
358/22 - Solicita instalação de mais lixeiras no entorno da Praça José Ferreira de Castro,
na Vila Kennedy.
359/22 - Solicita instalação de braços de iluminação nos postes 15801, 140819, 54975 e
09/800, na Rua Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato", para que possa ser instalada
iluminação pública.
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360/22 - Solicita, com urgência, recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas
Antônio Guilherme da Silva, José Alves de Lima, Antônio Cruz, Alice de Paula Machado, Apuco
Tavares de Souza e Justino Carnevalle.
361/22 - Solicita recapeamento asfáltico nas vielas que ligam os bairros: Jardim América,
Jardim São Domingos e Jardim Ouro Fino.
362/22 - Solicita limpeza em todos os bueiros nos bairros: Jardim Brilhante, Jardim Cristal,
Jardim Esmeralda, Jardim Santa Fé, Jardim Santa Fé II e Jardim Santa Fé IV.
363/22 - Solicita limpeza em todos os bueiros nas seguintes vias públicas: Rua Elziro
Ribeiro da Silva, Rua Geraldo Alves, Rua Geraldo Pereira Tavares, Rua Marceneiro José
Herrera, Rua Luiz Francisco de Castro, Rua Antônio Marcos Soares Donard, Rua Cinco, Rua
Angelina Victória Pecine Varago, Rua Avelino Peretti, Rua Rufino Benitez, Rua Cláudio Roberto
Bressanin e Rua David Zanette.
364/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” nas
seguintes vias públicas: Rua Cinco, Rua Avelino Peretti e Rua Rufino Benitez.

MOÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
20/22 - De pesar pelo falecimento de José Santiago.
21/22 - De pesar pelo falecimento de Jaqueline Cristina Silva.
22/22 - De pesar pelo falecimento de Elza Tavares Silveira de Almeida.
RAQUEL BORGES SPADA
23/22 - De congratulações a Geralda Vendramine pelo seu 60º aniversário.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
24/22 - De pesar pelo falecimento de Clarice Dias, avó de Guilherme Bressanim.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
25/22 - De congratulações à Igreja MIREGRA - Ministério Restauração, Edificação e
Graça, pelos 8 anos de fundação em nosso Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
26/22 - De congratulações à Farmácia Nossa Senhora Aparecida, na pessoa de seus
proprietários Aloísio Roberto Delfino e seu filho Rafael Delfino, pelos 23 anos prestando
relevantes serviços à população ourinhense.
ROBERTA STOPA
27/22 - De apoio à Vereadora Camila da Silva Rosa do município de Aparecida de
Goiânia/GO, pela violência de gênero sofrida na Sessão Ordinária de 02/02/2022.
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PROJETOS DE LEI :
RAQUEL BORGES SPADA
5/22 - Institui a Campanha “Óculos Solidário” no Município de Ourinhos e dá outras
providências.
6/22 - Prioriza a mulher vítima de violência doméstica na aquisição de imóveis construídos
por programas habitacionais para famílias de baixa renda do Município de Ourinhos e dá outras
providências.
PREFEITO MUNICIPAL
7/22 - Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável e dá outras providências.
8/22 - Altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre o Plano Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá
outras providências.
9/22 - Autoriza o Executivo Municipal subsidiar gastos com transporte, efetuados por
estudantes de curso superior ou profissionalizante e dá outras providências.
10/22 - Altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da Prefeitura Municipal
de Ourinhos - PMO e dá outras providências.
11/22 - Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$
22.300.116,00 (Vinte e dois milhões, trezentos mil e cento e dezesseis reais) e dá outras
providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
3/22 - Dispõe sobre o transporte de passageiros em veículos das categorias ônibus e
micro-ônibus no Município de Ourinhos, mediante prévia outorga da autoridade competente,
através da Permissão ou Concessão e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de fevereiro de 2022.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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