ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS
– ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao décimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e doze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Sétima Sessão Ordinária
do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Araujo Dauage.
Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel,
Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado,
Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim,
Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de
Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em votação a Ata da
6ª. Sessão Ordinária de 2018, aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr.
Presidente convidou a todos para participarem da 1ª. Sessão Solene a ser realizada no
dia 23 de março, às 19 horas e 30 minutos, para a entrega do "Título de Cidadão
Ourinhense" ao Senhor Marcos Antônio Valentim. Na sequência, o Senhor Presidente
informou aos Senhores Vereadores, que está aberta a inscrição para o uso da palavra
no expediente, devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Informou também,
que para o uso da palavra livre para explicação pessoal, a inscrição deverá ser
solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na
sua ausência, até o início da Ordem do Dia. O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura na íntegra do Ofício nº. 1110/2018 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao processo TC 000960/004/11:
Senhor Presidente. Encaminho, para conhecimento de Vossa Excelência, na
conformidade do disposto no artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº. 709/93,
cópia das Decisões publicadas no DOE de 17/10/2015 e 12/01/2018. Por oportuno,
alerto que o decidido não é suscetível de revisão por esse legislativo, conforme
deliberação deste tribunal exarada no processo TCA-10535/026/94. Apresento ao
ensejo votos de distinta consideração. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis –
Auditor. Acórdão TC-000960/004/11 Recorrente: Toshio Misato – Ex-Prefeito
Municipal de Ourinhos. Assunto: Admissão de pessoal, por tempo determinado,
realizada pela Prefeitura Municipal de Ourinhos, no exercício de 2010 Responsável:
Toshio Misato (Prefeito à época) Em julgamento: Recurso Ordinário interposto
contra sentença publicada no D. O. E. de 14-10-15, que julgou ilegais os atos de
admissão, exceção feita para o cargo de Cozinheira, negando-lhes registro,

acionando o disposto no artigo 2, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº.
709/93. Advogados: Fabrício Andrade dos Reis (OAB/SP nº. 250.417), Angélica
Cristiane Ribeiro (OAB/SP 257.585) e outros. A Egrégia Primeira Câmara do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 21 de novembro
de 2017, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Presidente em
exercício e Relator, e Cristiana de Castro Moraes, e do Substituto de Conselheiro
Josué Romero, em preliminar, conheceu do Recurso Ordinário interposto pelo
Senhor Toshio Misato e, quanto ao mérito, negou-lhe provimento, mantendo
incólume o decreto de ilegalidade dos atos de contratação temporária da Prefeitura
de Ourinhos. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de
cópia, independentemente de requerimento, no Cartório do Conselheiro Relator.
Publique-se. São Paulo, 6 de dezembro de 2017. Renato Martins Costa – Presidente
e Valdenir Antônio Polizeli – Redator. O Sr. Presidente solicitou à secretaria da casa
cópias do ofício lido para serem distribuídas aos Senhores Vereadores. O Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº. 12/2018 do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre a obrigatoriedade da
disponibilização, no site oficial da Prefeitura Municipal, do cardápio da merenda
escolar. Projeto de Lei nº. 13/2018 de iniciativa do Vereador Salim Mattar que cria a
Campanha “Junho Laranja” de Conscientização e Prevenção à Violência e Abandono
contra a Pessoa Idosa. Projeto de Lei nº. 14/2018 oriundo do Vereador Salim Mattar
que dispõe sobre o Programa de Parcelamento de Multas de Trânsito (PPMT), no
âmbito do município de Ourinhos, e pagamento através de cartão de débito (à vista)
ou de crédito (parcelado) e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 15/2018
proveniente do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação e uso de torneira com temporizador de vazão em futuras construções e
reformas de todos os órgãos públicos municipais da cidade de Ourinhos. Projeto de
Resolução nº. 02/2018 de iniciativa dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto,
Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota, Abel Diniz Fiel e Aparecido Luiz que
dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada
para realizar estudos para regulamentar as atividades de comercialização de alimentos
pelos vendedores ambulantes e em “food trucks” no município de Ourinhos. As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres enquanto que o Projeto de Resolução nº. 02/2018 será
deliberado na Ordem do Dia da presente sessão conforme preceitua o regimento
interno. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 841/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.698/2017, que
requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento das
Ruas Celestino Lopes Bahia e Pedro Leide, nas proximidades da UPA “Dr. Hélio
Migliari Filho”. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 842/18 - Requer
informações, junto à CART - Invepar Rodovias, sobre a possibilidade de se implantar
acostamento na SPA 026/327, trecho de acesso da cidade de Ourinhos à Rodovia
Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador Salim Mattar: 843/18 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, sobre os
valores da dívida ativa do Município. Requerimentos do Vereador Cícero de

Aquino: 844/18 - Requer informações, junto à AVOA - Auto Viação Ourinhos Assis,
sobre a possibilidade de se implantar ou transferir ponto de parada de ônibus da
Avenida Domingos Camerlingo Caló, para que a parada seja realizada defronte ao nº
2.270, visando facilitar a locomoção dos munícipes que frequentam a AADF Associação de Assistência ao Deficiente Físico. 845/18 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação nº 2.764/2017, que solicita providências com relação ao terreno
localizado na Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho - Vila Musa. Requerimento
do Vereador Aparecido Luiz: 846/18 - Requer informações sobre o encarregado e
funcionários do quadro de enfermagem da USF do Jardim Flórida, informando nome
e função de cada um. 847/18 - Requer informações sobre o horário de entrada e saída,
bem como a tarefa realizada pelos auxiliares de enfermagem após as coletas de
sangue. 848/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um CRAS
no Jardim Itamaraty. 849/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 188/2017,
que solicita o conserto dos aparelhos da academia da saúde na Rua Radialista Paulo
Rufino dos Santos nº 75 - Parque Pacheco Chaves. 850/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 161/2017, que solicita a implantação de redutor de velocidade ou
lombofaixa na Rua Cleudimilson Aparecido Camargo Cruz - Jardim Nossa Senhora
Aparecida. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 851/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se abrir os portões laterais do Cemitério
Municipal pelo tempo de pelo menos 2 horas cada, nos períodos da manhã e da tarde.
852/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar obras visando
adaptar o banheiro do Teatro Municipal Miguel Cury. 853/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se reformar o banheiro do Lanchódromo, localizado na Rua
Henrique Tocalino - Centro. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 854/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar academia
da saúde no Residencial Recanto dos Pássaros. 855/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir playground no Residencial Recanto dos Pássaros.
856/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura e
revitalização no Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU - Recanto dos
Pássaros. 857/18 - Requer informações sobre as atividades realizadas no Centro de
Esportes e Artes Unificados - CEU - Recanto dos Pássaros, no período noturno e nos
finais de semana. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 858/18 Requer informações sobre as providências preventivas e educativas do câncer
infantojuvenil. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 859/18 Requer informações sobre o Museu Municipal Histórico e Pedagógico do Município.
860/18 - Requer informações sobre o Laboratório de Análises Clínicas do Centro de
Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão, esclarecendo a quantidade de exames
realizados, bem como quais os valores gastos nos últimos 3 meses. 861/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à criação de uma
Farmácia Municipal, com atendimento 24 horas, nas proximidades da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". 862/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à doação de um terreno ao Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais e Autárquicos de Ourinhos - SINSERPO, com a finalidade da construção
de uma área de lazer para os servidores. 863/18 - Requer informações, junto ao DER
- Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a possibilidade de se instalar

iluminação pública no canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, entre o trevo da
Vila Brasil e a Empresa Tecnal. 864/18 - Requer informações sobre a frota de
veículos terceirizados que prestam serviços à Prefeitura Municipal. Requerimento
do Vereador Abel Diniz Fiel: 865/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos visando à instalação de portas e sanitários necessários para
melhorar a acessibilidade de cadeirantes e deficientes físicos aos banheiros do Velório
Municipal. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 866/18 - Requer
informações sobre o fato dos alunos com necessidades educacionais especiais
estarem sendo assistidos por estagiários. Requerimentos do Vereador Salim
Mattar: 867/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças, sobre os valores arrecadados com o Programa de Recuperação Fiscal
(REFIS), de 2017 até a presente data. 868/18 - Requer informações, junto à
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE -, a respeito dos valores
gastos com a coleta de lixo no ano de 2017, valores estes que norteiam a cobrança da
coleta de lixo no ano de 2018. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 869/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir muro de
proteção, paralelo à linha férrea, em todo o prolongamento da Rua Júlio Mori, que dá
acesso aos Jardins Esplendor, Júlia, Santa Felicidade e Santa Felicidade II. 870/18 Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio público na Rua
Celso de Carvalho, no trevo de acesso, parte da Rua Serafim Motta e no novo trevo
de entrada ao Jardim Itamaraty. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
871/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pistas de
caminhada e ciclovias, bem como revitalizar as margens do córrego da Vila Boa
Esperança. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 872/18 Requer informações sobre as providências que estão sendo tomadas em relação ao
lixo depositado em áreas verdes do Município. 873/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando sanar os constantes alagamentos que
ocorrem no cruzamento da Avenida Domingos Camerlingo Caló com a Brasílica
Machado Bahia - Vila Musa. 874/18 - Requer informações detalhadas sobre os
valores gastos com iluminação pública e como está sendo aplicada a verba da CIP Contribuição de Iluminação Pública -, destinada somente à manutenção desse
serviço. 875/18 - Requer informações sobre os procedimentos e critérios adotados
para atendimento a munícipes com relação às solicitações de operação “tapaburacos”, visando facilitar o acesso. 876/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reativar atividades recreativas em prol das famílias no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. 877/18 - Requer informações sobre toda a
programação do calendário anual da Secretaria Municipal de Cultura, bem como
todas as atividades realizadas por essa secretaria. Requerimento do Vereador
Alexandre Araújo Dauge: 878/18 – Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar bancos na área externa defronte à UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 879/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se destinar auxílio aluguel aos munícipes que
foram sorteados para aquisição de casa no Residencial Recanto dos Pássaros III,
tendo em vista a grande demora na entrega dessas casas. 880/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar maior divulgação dos locais

onde estão sendo realizados os mutirões da vigilância epidemiologia de forma que os
munícipes possam se programar para descartar os materiais inservíveis de suas
residências. 881/18 - Requer informações a respeito da coleta de materiais inservíveis
no Município. 882/18 - Requer informações quanto à fiscalização de queimadas
realizadas de forma irregular no Município. 883/18 - Requer informações sobre o
funcionamento do CRAS do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini,
bem como quantas pessoas são atendidas. 884/18 - Requer informações sobre o valor
a ser repassado mensalmente à AADF - Associação de Assistência ao Deficiente
Físico. 885/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas
denominativas, com código de endereçamento postal, em todas as ruas desprovidas,
no Município, de forma a agilizar a entrega de encomendas e correspondências nesses
locais. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 886/18 - Requer
informações sobre os empenhos nºs 3.454, 8.050, 9.466 e 5.116/2017.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 887/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar o Projeto Ourinhos Digital no CEU
(Centro de Esportes e Artes Unificados) - Residencial Recanto dos Pássaros. 888/18 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o Projeto Ourinhos Digital
no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América. 889/18 - Requer
informações sobre o local de descarte de entulhos e restos de materiais de construção
do Município. 890/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
restaurante popular para estudantes desempregados e funcionários públicos.
Requerimento do Vereador Salim Mattar: 891/18 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Segurança Pública - Coordenadoria de Trânsito e Transporte
Concedidos, sobre quais valores foram aplicados de 2017 até a presente data, em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação
de trânsito. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 892/18 Requer informações sobre a possibilidade de se criar um centro de inclusão digital,
com cursos de informática e acesso livre à Internet, para jovens, adolescentes e
pessoas na terceira idade. 893/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar pregões eletrônicos, de forma a garantir mais transparência no processo de
compras da Prefeitura. 894/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar novas bases comunitárias da Polícia Militar nos bairros periféricos. 895/18
- Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de incentivo para
a prática de esportes na terceira idade. 896/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instituir um sistema de identificação e cadastramento de animais
no Município, com vistas à quantificação e à classificação. 897/18 - Requer
informações sobre as ações para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis
entre jovens e adolescentes no Município. Requerimento do Vereador Aparecido
Luiz: 898/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ligar à rede elétrica os
aparelhos de ar-condicionado já instalados na USF Parque Pacheco Chaves.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 899/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se criar cronograma de atendimento odontológico dos
estudantes do ensino fundamental nas escolas da Rede Pública de Ensino.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 900/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se retomar as atividades do Projeto Empodere-se, da

Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
901/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ceder ou construir uma sala
de espera na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", para famílias de pacientes em estado
grave que aguardam informações. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 902/18 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagem -, sobre a possibilidade de se instalar iluminação pública no trevo de acesso
ao Jardim Itamaraty. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
903/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada
ao redor da área verde localizada entre as Ruas Ezelino Zorio Maulen e Silmara
Bolognese da Silva - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 904/18 - Requer informações sobre as
condições técnicas atuais do aterro sanitário do Município, bem como se o mesmo
continua recebendo o lixo coletado. 905/18 - Requer informações sobre a cessão de
servidores municipais, custeados pelos cofres públicos, para prestar serviços em
outros órgãos ou entidades, bem como os nomes e onde estão lotados. 906/18 Requer informações sobre a programação para a realização do curso de poda de
árvores para munícipes interessados. 907/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar um programa de apoio às micro e pequenas empresas
do Município, visando à geração de empregos. 908/18 - Requer informações sobre as
ações e atividades que estão sendo realizadas pela Prefeitura para a geração de
emprego no Município. 909/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar alarmes monitorados em todas as escolas e creches do Município. 910/18 Requer informações sobre a quantidade de cirurgias eletivas realizadas, do início de
2018 até a presente data, discriminando por especialidade. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 911/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar melhorias na infraestrutura do Jardim dos Bandeirantes. 912/18 Requer informações sobre quando será realizada a cirurgia de urgência para a retirada
de três miomas do útero da paciente Sra. Zuleika Cardoso de Oliveira, que aguarda
desde setembro de 2017, com sangramento constante e anemia profunda. 913/18 Requer informações sobre a possibilidade de se interditar a ponte do lago do Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá até a conclusão da reforma, para evitar acidentes.
914/18 - Requer informações sobre a existência de cobrança das associações de
moradores de bairros, de outras instituições ou de munícipes para a realização de
eventos no Centro Social Urbano - CSU. 915/18 - Requer informações sobre os
valores gastos com recapeamento e reperfilamento asfáltico, de janeiro de 2017 até a
presente data, e quais as empresas fornecedoras de matérias- primas. 916/18 - Requer
informações sobre os valores gastos com a compra de lâmpadas de LED, de janeiro
de 2017 até a presente data, e quais são as empresas fornecedoras. 917/18 - Requer
informações sobre os valores gastos somente com cirurgias eletivas, de janeiro de
2017 até a presente data, e o envio de lista com os locais onde foram realizadas.
918/18 - Requer informações sobre a quantidade e quais as sindicâncias abertas pela
atual administração, quantas foram ou estão sendo concluídas e o envio de cópias de
todos os processos. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima:
919/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
infraestrutura da Vila Musa. 920/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se

instalar academia da saúde na Praça Dr. Raul Pires Netto. 921/18 - Requer
informações sobre a programação de serviços de melhorias na Pista de Caminhada e
Lazer Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante,
reiterando as Indicações n°s. 750 e 858/2017. Requerimento do Vereador Salim
Mattar: 922/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Comunicação,
sobre os valores gastos com publicidade no ano de 2017 ate a presente data.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 923/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar vagas para estacionamento em 45
graus na Rua Henrique Pontara. 924/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar ligação de água na horta comunitária, no final da Rua Maria José
Milani - Residencial Recanto dos Pássaros. 925/18 - Requer informações, junto ao
DER - Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a liberação de acesso à
Rodovia Raposo Tavares, pelas Ruas Maria Galdina Rabello e Prof. Francisco Dias
Negrão. 926/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar atividades
musicais e culturais, nos finais de semana, na Concha Acústica Sérgio Nunes. 927/18
- Requer informações, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, sobre a
possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo e instalar placas de
advertência (Passagem Sinalizada de Pedestres) em toda a extensão da Rodovia
Raposo Tavares, no perímetro urbano do Município, onde não há passarelas. 928/18 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mão dupla de direção na
Rua 13 de Maio, entre as Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio Prado. 929/18 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de capoeira para
ambos os sexos na EMEF "Profa. Nilse de Freitas". 930/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para se implantar guard-rail (mureta de
proteção) na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, no trecho paralelo ao Córrego Águas
das Furnas. 931/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para se implantar guard-rail (mureta de proteção) na Rua Olívio Minucci, no trecho
paralelo ao Córrego Águas das Furnas. A seguir, o Segundo Secretário realizou a
leitura das indicações apresentadas: Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 730/18
- Solicita, em carácter de emergência, a desobstrução de bueiro na Rua Luiz de
Carvalho, próximo ao nº 57 - Jardim Anchieta. 731/18 - Solicita a construção de
calçada na Praça do Sistema de Lazer 3, situada no Jardim Estoril. 732/18 - Solicita a
revitalização e urbanização da Praça do Sistema de Lazer 3, situada no Jardim Estoril.
733/18 - Solicita fiscalização e conservação do banheiro público das imediações da
antiga estação ferroviária, próximo ao “Lanchódromo”. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 734/18 - Solicita a construção de balanções de concreto na Viela
Antônio Cruz, nos cruzamentos com as Ruas Pedro Fernandes Sândano, Francisco
Vidal, Manoel dos Reis e Alziro Alves da Silva - Vila Adalgisa. 735/18 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua João Rafael Bardi (Faé) - Jardim São Carlos. 736/18 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Orlando
Pontara. 737/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão da Avenida Fausto Matachana. 738/18 - Solicita providências,
pelo setor responsável, em relação ao terreno abandonado na Rua Serafim Signorini,
ao lado do nº 703 - Nova Ourinhos. 739/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua

Eurico Amaral Santos, defronte ao nº 894. 740/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Roberto Monteiro.
741/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Doutor Fariz Salim Freua - Nova Ourinhos. 742/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Seicho-No-Iê - Nova Ourinhos.
743/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Ernestina de Barros Carvalho - Nova Ourinhos. 744/18 - Solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João Melchior da Silva - Nova
Ourinhos. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 745/18 - Solicita a troca
de lâmpadas na Rua Antônio Marquezano, nos postes 1101 e 11042. 746/18 - Solicita
a troca de lâmpada na Rua Benedito Siqueira Júnior, no poste 4/196. 747/18 - Solicita
o calçamento ao redor da Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco
Chaves. 748/18 - Solicita a instalação de lâmpadas na Rua Deoclides Tavares, em
frente ao nº 111 - Jardim Nossa Senhora Aparecida. 749/18 - Solicita roçada e
limpeza na USF do Jardim Flórida. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 750/18 - Solicita a construção de passeio público em área verde da Rua
Olívio Minucci, defronte à EMEI "Vinícius de Moraes". Indicações do Vereador
Salim Mattar: 751/18 - Solicita a instalação de redutor de velocidade na Rua
Cambará. 752/18 - Solicita pintura de sinalização viária na Rua Júlio Mori.
Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 753/18 - Solicita a instalação de
balanção de concreto na Rua Augusto Meneses da Costa, próximo ao nº 143 - Jardim
Independência. 754/18 - Solicita operação “tapa-buracos” nas Ruas Nilso Gaspar,
Armando de Oliveira e Augusto Meneses da Costa - Jardim Independência. 755/18 Solicita operação “tapa-buracos” nas Ruas Agostinho Paiva, Alberto Mori, Dr.
Roberto Abrahão Abujamra, Emília Terçariol Tocalino, José do Patrocínio, José Luiz
Lemos Medalha, Marcelo Caldara e Renato Mota - Parque Minas Gerais. Indicação
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 756/18 - Solicita melhorias na iluminação
pública das ruas atrás e lateral do Pão de Açúcar. Indicações do Vereador Abel
Diniz Fiel: 757/18 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua José Justino de Carvalho.758/18 - Solicita reperfilamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Deolinda Otero.
759/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua João Lopes
Martins. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 760/18 - Solicita
melhorias na iluminação pública em toda a extensão do Jardim Guaporé. 761/18 Solicita manutenção e reparos nas vielas do Jardim São Judas Tadeu. 762/18 Solicita manutenção e reparos nas vielas da Vila Christoni. 763/18 - Solicita poda de
árvores na Rua José Dias Negrão, próximo ao nº 624. 764/18 - Solicita substituição
dos braços dos postes de iluminação pública por outros maiores, bem como a
instalação de lâmpadas com maior poder de iluminação, na Rua Raphael Noschesi Jardim Itamaraty. 765/18 - Solicita melhorias na iluminação pública nos locais onde
são realizadas as "Feiras da Lua". 766/18 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em todas as vias públicas do Município. 767/18 Solicita pintura de sinalização de solo, bem como instalação de placas indicativas de
área escolar no entorno de todas escolas e creches do Município. 768/18 - Solicita a
notificação de proprietários de terrenos do Residencial Recanto dos Pássaros III para

que construam passeio público e mureta de proteção, bem como realizem roçada nos
locais. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 769/18 - Solicita operação “tapaburacos” em toda a extensão do Jardim Vereda II. 770/18 - Solicita reforma da
academia da saúde defronte à EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC).
771/18 - Solicita revitalização da praça defronte à EMEF "Georgina Amaral Santos
Lopes" (CAIC). 772/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua
Eduardo Peres, no trecho entre os nºs 69 e 616. 773/18 - Solicita a implantação de
coberturas em todas as paradas de veículos de transporte escolar para o embarque e
desembarque dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Indicações do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 774/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua João Moya Restoy. 775/18 - Solicita pintura de sinalização de solo
em todos os cruzamentos da Rua 12 de Outubro - Vila Margarida. 776/18 - Solicita
pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua 7 de Setembro - Vila
Margarida. 777/18 - Solicita troca de lâmpada queimada por LED na Ladeira Rio de
Janeiro, defronte ao nº 8 - Vila Margarida. 778/18 - Solicita retirada de galhadas na
Rua Fábio Aparecido Viana - Fabinho - Jardim Paulista. 779/18 - Solicita retirada de
galhadas na Rua Maria Virgínia Leite Monteiro - Jardim Paulista. 780/18 - Solicita
retirada de galhadas na Rua Orlando Migliari, próximo ao nº 23 - Jardim Ouro Verde.
781/18 - Solicita roçada e limpeza na pista de caminhada localizada no Jardim São
Judas Tadeu, margeando a linha férrea. 782/18 - Solicita retirada de galhadas na Rua
7 de Setembro, próximo ao nº 853 - Vila Margarida. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 783/18 - Solicita a instalação de balanção de concreto na Rua
Maria Galdina Rabello com a Rua Adail Faria da Cunha - Jardim Josefina.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 784/18 - Solicita providências
para contenção da grande quantidade de pedras que vem com a chuva e invade a Rua
José Robles Agrela. 785/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na
Rua José Robles Agrela. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 786/18 Solicita providências da Prefeitura Municipal para roçada e limpeza geral em terreno
localizado na Rua Vereador Ary Archangelo Cardoso de Mattos, próximo ao nº 133 Vila Vilar. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 787/18 - Solicita
pavimentação asfáltica, com guias e galerias de água pluviais, na marginal da
Rodovia Mello Peixoto, próximo à Mercedes-Benz. 788/18 - Solicita pavimentação
asfáltica, com galerias de água pluviais e guias, na Avenida Anel Viário, próximo ao
AME “Dr. Paulo César Saldanha Rodrigues”. Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 789/18 - Solicita a instalação de redutor de velocidade na Rua
Antônio Soares da Silva, próximo ao nº 1.093. Indicação do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 790/18 - Solicita roçada e limpeza geral no NEI "Dulcinéia Aparecida
Silvestrini Martins". Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 791/18 - Solicita
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua João Madeira - Jardim
Estoril. 792/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua João Villar Péres - Jardim
Estoril. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 793/18 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua 13 de Maio, entre a Rua Gaspar
Ricardo e a Avenida Nilo Signorini - Vila Perino. Indicações do Vereador Abel
Diniz Fiel: 794/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Francisca Robles
Madeira - Jardim Estoril. 795/18 - Solicita a instalação de academia da saúde na

Praça do Sistema de Lazer 3, no Jardim Estoril. Indicação do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 796/18 - Solicita providências visando reduzir a velocidade
dos veículos que trafegam pela Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, nas
proximidades do nº 48, para segurança dos munícipes. Indicação do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 797/18 - Solicita pintura de sinalização de solo, de guias e
sarjetas em todas as ruas da Vila Musa. Indicações do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 798/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em todas as praças públicas do Município. 799/18 - Solicita pintura de
sinalização de trânsito nas ruas que circundam a EMEF "Profa. Jandira Lacerda
Zanoni" - Jardim Itamaraty. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima:
800/18 - Solicita a notificação dos proprietários de terrenos localizados na Vila Musa,
para que realizem roçada e limpeza, bem como construam calçada e mureta de
proteção. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 801/18 - Solicita a revitalização
da rotatória que interliga a Rua Paschoal Henrique com a Avenida Vitalina Marcusso.
Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 802/18 - Solicita poda de árvore
na Rua Geraldo Jacob Tavares, defronte ao nº 98. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 803/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas ruas do
entorno da Área Verde Benedito Galvão - Nova Ourinhos. 804/18 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Akemi Morita Nova Ourinhos. 805/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua João Pedrotti - Nova Ourinhos. 806/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Vasco Fernader Grillo - Nova
Ourinhos. 807/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Sílvio Correia da Silva - Nova Ourinhos. 808/18 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida André
Monteiro Rodrigues - Nova Ourinhos. 809/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João Antônio Mori - Nova
Ourinhos. 810/18 - Solicita troca de lâmpada na Rua Alziro Alves da Silva, defronte
ao nº 451. 811/18 - Solicita troca de lâmpada na Rua Chavantes, nº 360 - Jardim
Matilde. 812/18 - Solicita notificação de proprietário para que realize roçada e
limpeza em terreno da Rua Ernestina de Barros Carvalho, ao lado do nº 96. 813/18 Solicita poda de árvore na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao nº 1.180. Indicações
dos Vereadores Cícero de Aquino e Alexandre Araujo Dauage: 814/18 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Nestor Soares - Nova
Ourinhos.815/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Manoel
Palácios - Nova Ourinhos. 816/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico
na Rua José Teixeira Penna - Nova Ourinhos. 817/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Joaquim Garcia Leal - Nova Ourinhos. As indicações
que acabaram de serem lidas serão encaminhadas a quem de direito para as
providências que solicitam. O Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que
realizasse a leitura das moções apresentadas à mesa: Moção da Vereadora Raquel
Borges Spada: 31/18 - De congratulações à médica Dra. Jukarla Cassolari de Araújo,
pelos excelentes serviços prestados ao Município. Moção do Vereador Éder Júlio
Mota: 32/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Macharete. Moção do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 33/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Jonas

Correia. Moções do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 34/18 - De congratulações ao
Deputado Federal Milton Monti, pelas emendas e recursos destinados ao Município.
35/18 - De congratulações à AMO-SIM (Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de
Integração de Meninas), pela formatura de 197 guardas mirins, realizada no dia 9 de
março de 2018. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 36/18 - De congratulações a
todos os funcionários públicos do setor de obras da Prefeitura Municipal e ao pessoal
do CR - Centro de Ressocialização - que participaram do recapeamento asfáltico nos
Bairros: Jardim América, Vila Sândano, Vila Adalgisa, Jardim São Francisco e Jardim
Carolina. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que
a votação e a discussão dos requerimentos fossem feita de forma globalizada, salvo
algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. Atendendo a questão de
ordem do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, o Sr. Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Fez pedido de destaque o Sr.
Vereador Flávio Luís Ambrozim às Moções nº.s 34 e 35 e ao Requerimento nº. 866.
Não havendo mais pedidos de destaque, o Senhor Presidente colocou em discussão os
Requerimentos de nº. S 841 a 931 /2018 e a Moção nº. 31/2018, exceção das matérias
destacadas. Fizeram o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada e os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Abel Diniz Fiel e
Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo se manifestar, o Senhor
Presidente colocou em votação os requerimentos e a moção apresentados,
APROVADOS por unanimidade. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio
Mota solicitou a extinção da CAR – Comissão de Assuntos Relevantes haja vista que
foi criada a CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as acusações
ocorridas na Cooperativa Brasileira de Trabalhos de Profissionais das Artes. O Sr
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador Éder Júlio
Mota, APROVADO por unanimidade. Logo após, foram colocados em discussão os
pedidos de destaque: Requerimento nº. 866/2018 e as Moções nº.s 34 e 35/2018 de
autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Santiago de Lucas Ângelo. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, o requerimento e as moções foram colocados em
votação e APROVADOS por unanimidade. A seguir, fizeram o uso da tribuna os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Araújo Dauage e Cícero de
Aquino. Findo o horário do expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão
para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que,
para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a
inscrição para a explicação pessoal está encerrado. O Primeiro Secretário realizou
nova chamada para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre
Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido
Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de
Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário
Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas
Ângelo (quinze Vereadores presentes). Em seguida, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº. 06/2018 oriundo do Prefeito Municipal que autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S. A., e dá
outras providências. Fizeram o so da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio

Pazianoto e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o
Projeto de Lei nº. 06/2018 foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de
Resolução nº. 02/2018 de iniciativa dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto,
Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota, Abel Diniz Fiel e Aparecido Luiz que
dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada
para realizar estudos para regulamentar as atividades de comercialização de alimentos
pelos vendedores ambulantes e em “food trucks” no município de Ourinhos. Fez o
uso da palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução nº. 02/2018 foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Flávio Luís
Ambrozim, Aparecido Luiz, Éder Júlio Mota, Cícero de Aquino, Abel Diniz Fiel,
Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas Ângelo. Não havendo mais orador inscrito
para uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Sétima Sessão Ordinária. Para constar o
que ocorreu, lavrou-se o presente Ata que será submetida à apreciação do Douto
Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e
se encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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