
JULIANA ANDRIÃO DAMUS  
 
Autora dos projetos que deram origem às seguintes Leis Municipais: 
 
Lei nº 5.642 - Institui o "O Dia de Conscientização da Saúde Ocular" e dá outras providências. 
 
Lei nº 5.659 - Denomina Rua JOSÉ MACEDO DE ARRUDA, a via pública da sede do Município, 
conhecida como Rua "7", do loteamento denominado Jardim Victorio Antonio de Santi II, com início na 
propriedade de Antonio José de Andrade Filho e Francisco Vicente Malara e término na Avenida 
Francisco Zavatti do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 5.735 - Cria o programa "Momento Mulher" e dá outras providências. 
 
Lei nº 5.757 - Autoriza o Executivo Municipal a implantar através da Secretaria Municipal da Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social "PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO" e dá outras 
providências. 
 
Lei nº 5.821 - Institui Programa de Regulamentação do Transporte de Carroças; de Proteção aos Animais 
Tracionados e de Correção Ambiental e dá outras providências. 
 
Lei nº 5.850 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de triagem auditiva neonatal, nas 
maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres do Município e dá outras providências. (teste da 
orelhinha). 
 
Lei nº 5.912 - Institui o Programa "Verde que Alimenta" e dá outras providências. 
 
Lei nº 5.942 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de Avaliação Oftalmológica (Exame de Vista) na Rede 
Municipal de Ensino, a partir da Pré-Escola e dá outras providências. 
 
Lei nº 6.000 - Dispõe sobre a Campanha Municipal "Cidadão Contra a Dengue" e dá outras providências. 
 
Lei nº 6.034 - Denomina Doutor FLÁVIO FERRAZ DE CARVALHO, o Ginásio de Esportes localizado 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental "RAFAEL DE MEDINA", situada na Rua Adalgisa Delbon 
Michetti nº 1240, no Jardim Eliana, desta cidade. 
 
Lei nº 6.068 - Denomina Praça ERNESTO TAMPELLINI, o dispositivo viário localizado na Avenida 
Padre Francisco Salles Colturato, confluência com a Rua Castro Alves, no loteamento denominado Vila 
Santana, desta cidade. 
 
Lei nº 6.109 - Denomina Avenida Professor Doutor JOEL CLÁUDIO DA ROSA MARTINS, a via 
pública da sede do Município, conhecida como Avenida Marginal 2, do loteamento denominado Jardim 
Santa Lucia, com início na Rua dos Libanezes e término na Rua Angelo Raphael Vicente do mesmo 
loteamento. 
 
Lei nº 6.116 - Denomina Rua MARIA ELENA GONSALVES MARACCINI, a via pública da sede do 
Município, conhecida como Rua "01", do loteamento denominado Jardim dos Flamboyants, com início na 
Avenida Italo Severino Micelli e término na Avenida Sargento P.M. Luiz Percio Damacio do mesmo 
loteamento. 
 
Lei nº 6.123 - Denomina Avenida ANTONIO BAPTISTINI, a via pública da sede do Município, 
conhecida como Avenida Marginal I, do loteamento denominado Jardim Santa Lucia, com início na Rua 
dos Libanezes  e término na Rua Angelo Raphael Vicente do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 6.136 - Institui Programa de Regulamentação do Transporte de Carroças; de Proteção aos Animais 
Tracionados e de Correção Ambiental e dá outras providências. 
 
Lei nº 6.182 - Denomina Avenida ANTONIO UBIRAJARA VIEIRA, a via pública da sede do 
Município, conhecida como Rua "01", do loteamento denominado Jardim Altos do Cecap II, com início 
na propriedade de Willian Bucalem e Wilson Bucalem e término na Rua Savéria Lia Rolfsen do mesmo 
loteamento. 



 
Lei nº 6.219 - Denomina Rua JOSÉ FIORAVANTI BORGHI, a via pública da sede do Município, 
conhecida como Avenida "E" do loteamento denominado Jardim Dumont, com início na Rua Argemiro 
Gonçalves da Rocha e término na Avenida Antonio Cavallari do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 6.221 - Dispõe sobre a destinação preferencial de apartamentos localizados nos andares térreos dos 
edifícios residenciais multifamiliares construídos pelo Poder Público Municipal, nos programas de 
habitação popular para os deficientes físicos e dá outras providências. 
 
Lei nº 6.222 - Dispõe sobre a reserva de vagas para idosos, nos estacionamentos de utilização pública, nos 
termos da Lei Federal nº 10.741/03 e dá outras providências. (revogada) 
 
Lei nº 6.977 - Denomina Avenida LEILA CORTES DOS SANTOS, a via pública da sede do município, 
conhecida como Avenida "05", do loteamento denominado Jardim Santa Thereza, com início na Rua 
Pastor Antonio da Silva Cortes e término na Rua José Alves da Silva Goes, do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.009 - Denomina Pista de Kart ADALBERTO CATTANI existente no Circuito de Esportes sobre 
Rodas José Alberto Gonçalves (GAETA) localizado no  Parque Ecológico do Pinheirinho, deste 
Município. 
 
Lei nº 7.060 - Denomina Rua BENEDITO GIACHINI, a via pública da sede do Município, conhecida 
como Avenida "A", do loteamento denominado Residencial Acapulco, com início na Avenida  Pedro 
Paulo Antonietto e término na Avenida Moacyr Camargo Barbosa, do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.097 - Denomina Rua CARLOS GENTIL, a via pública da sede do Município, conhecida como 
Rua "07", do loteamento denominado Parque Igaçaba, com início na Avenida Fernando Bazolli e término 
na Avenida Antonio Rodrigues Leal, do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.098 - Dispõe sobre a proibição do ingresso ou permanência de pessoas nos estabelecimentos 
comerciais, públicos ou abertos ao público, usando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a 
face ou que dificulte a identificação do usuário e da outras providências. 
 
Lei nº 7.113 - Denomina Rua PEDRO GENTIL, a via pública da sede do Município, conhecida como 
Rua "I", do loteamento denominado Residencial Portal dos Oitis, com início na Avenida "05" e término 
na Avenida "02", do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.115 - Denomina Avenida MARI AMÉLIA DE AMORIM DAEL'OLIO, a via pública da sede do 
Município, conhecida como Avenida "05", do loteamento denominado Residencial Portal dos Oitis, com 
início na Rua "I" e término na Rua "B", do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.128 - Denomina Avenida ANTONIO ROBERTO SCUTARI, a via pública da sede do 
Município, conhecida como Rua "IV", do loteamento denominado Recanto dos Nobres, com início na 
Rua Joaquim Pinheiro e término no Balão de Retorno com a divisa de propriedade de Pedro de Pauli ou 
sucessores. 
 
Lei nº 7.167 - Denomina Avenida ANTONIO DE FREITAS GOUVÊA FILHO, a via pública da sede do 
Município, conhecida como Rua "B" e prolongamento da Rua "B", do loteamento denominado Vila 
Flórida e Jardim Residencial Maggiore, com início na Rua Porfírio Marques de Andrade e término no 
Córrego do Serralhal, do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.200 - Denomina VITTORIO CUSUMANO, o dispositivo viário localizado na (Ara-60) Dr. 
Nelson Barbieri com a Avenida João Baptista Mendes Ferraz, com os loteamentos José Jardim Rosa e 
Recreio Campestre Idanorma. 
 
Lei nº 7.342 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de painéis opacos defronte aos guichês de 
caixa das agências dos bancos, privados ou públicos, e das instituições financeiras similares localizadas 
no município. 
 



Lei nº 7.348 - Denomina Avenida PEDRO DEL ACQUA, a via pública da sede do Município, conhecida 
como Avenida "B", do loteamento denominado Central Park Morada do Sol, com início na Rua "A" e 
término na Rua "B", do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.443 - Institui o Dia Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita, a ser levado a efeito 
em 12 de junho e dá outras providências. 
 
Lei nº 7.499 - Denomina Avenida MARIA FERREIRA LEITE DANTAS, a via pública da sede do 
Município, conhecida como Rua "06", do loteamento denominado Jardim Maria Luiza V, com início na 
Rua "10" e término no balão de retorno que confronta com a área verde 13 do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.521 - Denomina Rua ODYSSÉA NUNES, a via pública da sede do Município, conhecida como 
Rua "08", do loteamento denominado Jardim Acácias, com início na Rua "03" e término no cruzamento 
com a Rua "07" do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.530 - Denomina Avenida EMÍLIA ALBERTINI, a via pública da sede do Município, conhecida 
como Rua "11", do loteamento denominado Jardim Acácias, com início na Rua "15" e término no 
cruzamento com a Rua "09" do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.648 - Denomina Rua Soldado PM CARLOS ROBERTO GRECCA, a via pública da sede do 
Município, conhecida como Rua "C", do loteamento denominado Villa Del Fiori, com início no Balão de 
Retorno que confronta com a Avenida João Squariz e término no Balão de Retorno que confronta com a 
propriedade do Senhor Luiz Schiavon. (revogada) 
 
Lei nº 7.703 - Denomina Rua Cabo PM CARLOS ROBERTO GRECCA, a via pública da sede do 
Município, conhecida como Rua "C", do loteamento denominado Villa Del Fiori, com início no Balão de 
Retorno que confronta com a Avenida João Squariz e término no Balão de Retorno que confronta com a 
propriedade do Senhor Luiz Schiavon. 
 
Lei nº 7.779 - Denomina Avenida Maria de Ornellas Accorinte, via pública da cidade. 
 
Lei nº 7.802 - Denomina Avenida Domingos Nunes do Nascimento, via pública da cidade. 
 
Lei nº 7.811 - Denomina Avenida Antônio Mario Gaion, Via Pública da Cidade. 
 
Lei nº 7.908 - Denomina Avenida JULIANA PEDRO LEITE, a via pública da sede do Município, 
conhecida como Avenida "B", do loteamento denominado Parque Residencial Laura Molina, com início 
na Rua "01" e término na divisa de Propriedade de Green Participações e Serviços Ltda. 
 
Lei nº 7.910 - Denomina Rua CARLOS AUGUSTO DONATO, a via pública da sede do Município, 
conhecida como Avenida Marginal "1", do loteamento denominado Parque Residencial Laura Molina, 
com início na Rua "1" e término na divisa de Propriedade da Fazenda Três Irmãs - Glebas 12 e 13. 
 
Lei nº 7.912 - Denomina Rua JOSÉ LUIZ PIO, a via pública da sede do Município, conhecida como Rua 
"1", do loteamento denominado Parque Residencial Laura Molina, com início na Avenida "E" e término 
na Avenida Paschoalino Palamone Lepre, do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 7.961 - Denomina Avenida ROQUE DO CARMO MARANI, a via pública da sede do Município, 
conhecida como Rua "11", do loteamento denominado Jardim São Camilo, com início na Rua "03" e 
término no Balão de Retorno da mesma Rua. 
 
Lei nº 7.965 - Denomina Avenida MARIANNA FAVERO CABRERA, as vias públicas da sede do 
Município, conhecidas como Rua Projetada "09" e Alameda "D", do loteamento Residencial Village 
Damha Araraquara, com início na Alameda "H" e término na Rua Projetada "05", do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 8.004 - Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Araraquara a Corrida e 
Caminhada da Mulher - Health Club Total, realizada anualmente no mês de março e dá outras 
providências. 
 



Lei nº 8.008 - Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos 
realizados no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Araraquara e dá outras 
providências. 
 
Lei nº 8.014 - Denomina Avenida SANTIAGO MAIA, a via pública da sede do Município, conhecida 
como Avenida "06", do loteamento denominado Parque Residencial Valle Verde, com início na Rua 
Henrique João Baptista Crisci  e término na  Avenida Marginal "01", do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 8.032 - Institui o Programa de Regulamentação do Transporte de Carroças; de Proteção aos 
Animais Tracionados e de Prevenção Ambiental e dá outras providências. 
 
Lei nº 8.092 - Denomina Rua LUIZ ALÉCIO SOBRINHO, a via pública da sede do Município, 
conhecida como Rua "01", do loteamento denominado Jardim Maria Luiza II, com início na Avenida 
Antonio Mario Gaion e término na Avenida Maria de Ornellas Accorinte, do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 8.226 - Denomina Rua JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS a via pública da sede do município 
conhecida como Rua "A" do loteamento denominado Vila Santa Marta, com início na Avenida "A" e 
término na Avenida "B" do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 8.233 - Denomina Avenida ROLDÃO PRISCO DOS SANTOS a via pública da sede do município 
conhecida como Avenida "A" do loteamento denominado Vila Santa Marta, com início na Rua Cármino 
Brambilla (Carmelo) e término no balão de retorno da mesma avenida. 
 
Lei nº 8.300 - Denomina Belmiro Tampellini o dispositivo viário localizado na sede do Município, na 
confluência da Avenida Manuel de Abreu com a Rua Judith de Barros Batelli. 
 
Lei nº 8.323 - Denomina "Avenida Gilbert Jules David Delort" a via pública da sede do Município 
conhecida como "Avenida C", do loteamento denominado Jardim Diamante, com início no Sistema de 
Recreio lote "01" da Quadra "21" do loteamento Jardim Del Rey e término na Avenida Joaquim Meirelles 
Rezende. 
 
Lei nº 8.331 - Denomina "Rua Eva Renato Corrêa" via pública da sede do Município conhecida como 
"Rua 01", do loteamento denominado Jardim Jacarandá, com início na Avenida Albert Einstein e término 
na Avenida Élio de Oliveira Mateus, do mesmo loteamento 
 
Lei nº 8.334 - Denomina "Rua Ennio Rodrigues Caraça" a via pública da sede do Município conhecida 
como "Rua 03", do loteamento denominado Jardim Jacarandá, com início na Avenida Albert Einstein e 
término na Avenida Élio de Oliveira Mateus, do mesmo loteamento. 
 
Lei nº 8.370 - Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º e altera o parágrafo 3°, da Lei nº 8.008, de 15 de 
agosto de 2013, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos 
realizados no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Araraquara. 
 
 
 


