ATA DA DÉCIMA 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 nono dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
quinze 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 Décima Sessão Ordinária
do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Araujo Dauage.
Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: 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 (quatorze Vereadores presentes). Por questão de ordem, o Vereador Abel
Diniz Fiel solicitou a consignação da sua presença. Por questão de ordem, o Vereador
Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do jovem Caue.
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão
Ordinária e colocou em votação as Atas da 9ª. Sessão Ordinária e da 2ª. Sessão
Extraordinária de 2018, APROVADAS por unanimidade. Em seguida, 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. A seguir, o Primeiro
Secretário realizou a leitura dos ofícios recebidos: Comunicado nº CM 022158/2018
do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO informando sobre a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Ofício SMPF/Contabilidade 72/2018 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS informando
sobre a transferência de recursos financeiros que a Prefeitura recebeu da União. Email da ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA –
FUNAP – FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL, informando
sobre o controle de frequência do período de 25 de janeiro a 24 de fevereiro de 2018,
referente à mão de obra carcerária prestada à Prefeitura de Ourinhos. E-mail da
ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA – FUNAP –
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL, informando sobre o
controle de frequência do período de 25 de fevereiro a 24 de março de 2018, referente
à mão de obra carcerária prestada à Prefeitura de Ourinhos. Ofício CT LLBA#01-

5236/2017, recebido por e-mail, da GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO REGIONAL
SÃO PAULO INTERIOR | TELEFÔNICA BRASIL, em resposta ao Requerimento
nº 2.964/2017, de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage. Ofício 457R/2018/SR Bauru/GIGO/BU da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informando
sobre a celebração de Contrato de Repasse firmado com a Prefeitura Municipal de
Ourinhos no valor de R$ 75.000,00, que tem por objeto a modernização do complexo
esportivo. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores
na Secretaria da Casa. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que
foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 10/2018 de
autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que cria a “Semana Municipal de
Prevenção de Engasgamento, Afogamento e Queimaduras nas escolas e demais
espaços coletivos” e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 19/2018 de autoria do
Vereador Abel Diniz Fiel que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Ernestina Papin Zanutto). Projeto de Lei Complementar nº. 11/2018 de procedência
do Prefeito Municipal que dispõe sobre o Perímetro Urbano do Município e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 12/2018 de autoria do Chefe do
Executivo que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em vias e
áreas públicas – comida de rua – e dá outras providências. Projeto de Decreto
Legislativo nº. 01/2018 de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada que concede
o título de "Cidadã Ourinhense" à Dra. Ana Rute de Castro Bertolaso. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura de Requerimento
protocolado nesta casa sob o nº. 258 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
Ourinhos, 06 de abril de 2018. Excelentíssimo Senhor Alexandre Araujo Dauage,
Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Santiago de Lucas Ângelo, Vereador
desta Edilidade, vem por meio deste, nos termos do art. 235, inciso II, alínea "a", e
art. 236, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, combinado
com o art. 36, VII da Lei Orgânica Municipal requerer a Vossa Excelência seja
apresentado, discutido e votado pelo Plenário da Câmara de Vereadores no
Expediente da sessão de sua apresentação concessão de Licença de Afastamento do
meu cargo Eletivo de Vereador para exercer cargo de Secretário Municipal de
Governo nesta municipalidade optndo pela remuneração do cargo de Secretário, a
prtir do próximo dia 10/04/2018. Uma vez aprovada a licença, requer que se dê a
convocação imediata do respectivo suplente do PSC-Partido Social Cristão,
conforme estipula o art. 239, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa da Leis
e a Lei Eleitoral Brasileira. Nestes termos P. Deferimento, Santiago de Lucas
Ângelo. Considerando o documento protocolado sob nº. 258 e de conformidade com
as informações nele prestados, o Sr. Presidente colocou em votação o referido
requerimento em que requer licença de afastamento do cargo de vereador para
exercer o cargo de Secretário Municipal de Governo, APROVADO por unanimidade.
Tendo em vista a aprovação do pedido de licença do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo, o Senhor Presidente determinou à secretaria da casa a elaboração do
necessário ato com a publicidade da licença e da convocação do respectivo suplente.
Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Na

sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos pareceres favoráveis emitidos ao projetos em tramitação: Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Complementar
nº 10/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que altera dispositivos da
Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a
opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 9 de abril de 2018, Abel Diniz Fiel –
Presidente-Relator; Santiago de Lucas Ângelo – Vice-Presidente e Cícero de AquinoMembro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº 10/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que altera
dispositivos da Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 9 de abril de 2018, Aparecido
Luiz – Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 17/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Aparecido Luiz, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Marino
Mariano), não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 5 de abril de
2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2018: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Chefe do Executivo, que altera disposto da Lei Complementar nº. 474,
de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Comissões, 5 de abril de 2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator,
Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti –
Membro. Os projetos cujo pareceres acabam de ser lidos serão encaminhados às
demais comissões competentes. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos Requerimentos apresentados à mesa:
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.078/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se promover cursos de formação e de
capacitação a todos os profissionais envolvidos no Projeto Núcleo Esportivo de
Futebol de Ourinhos. 1.079/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº

1.696/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se construir um local
coberto e fechado para munícipes da terceira idade que se reúnem diariamente na
praça do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. 1.080/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
aulas de fanfarra e musicalização nas escolas municipais. 1.081/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar placas informativas visando
incentivar as pessoas a usarem as passarelas instaladas na Rodovia Raposo Tavares,
no Município. Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e
Santiago de Lucas Ângelo: 1.082/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.682/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se comprar veículo
adaptado para o transporte de cadeirantes, que atenda a todas as secretarias
municipais. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.083/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando implantar
uma escolinha de futebol no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
1.084/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
implantar uma escolinha de futebol no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
1.085/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar escolinhas de
futebol de salão, voleibol, handebol e basquete, para ambos os sexos, no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.086/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para se implantar rotatória na confluência das
Ruas Pedro Migliari "Tico", Ataliba Leonel e João Villar Péres. Requerimento dos
Vereadores Santiago de Lucas Ângelo e Anísio Aparecido Felicetti: 1.087/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.680/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se implantar banheiros adaptados nas escolas da Rede
Municipal de Ensino. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.088/18 - 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. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 1.089/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir quiosques nas Praças Melo Peixoto e Ítalo Ferrari (Praça da Paróquia Santo
Antônio) - Vila Odilon. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.090/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 659/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar abertura de via interligando as Ruas Pedro
Fernandes Sândano e Rubem Ribeiro de Moraes, fazendo, assim, a ligação da Vila
Adalgisa ao Jardim São Jorge. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
1.091/18 - Requer informações, junto ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues", sobre a demanda existente de cirurgias eletivas e demais exames,
especificando as datas de suas respectivas solicitações. Requerimentos do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.092/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar e realizar a manutenção da Praça Prefeito Benício do Espírito Santo - Vila
Margarida -, tais como: conserto do bebedouro, colocação de mais lixeiras e
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED. 1.093/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de
vagas para estacionamento em 45 graus na Praça Henrique Tocalino, defronte ao
“Lanchódromo”. 1.094/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar

adequações na nova rotatória próxima à EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes"
(CAIC), possibilitando manobras de caminhões. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 1.095/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
câmeras de videomonitoramento ao redor de toda a Praça Melo Peixoto.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.096/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se construir “Portais da Cidade” nas entradas do Município.
1.097/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar creche plantão
no período de férias no NEI "Curupira" - Jardim Itamaraty. 1.098/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir uma ciclovia ao redor do canteiro
central da Avenida Henrique Migliari. Requerimentos do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 1.099/18 - Requer informações, junto à Empresa Circular Cidade de
Ourinhos, sobre a possibilidade de se aumentar a quantidade de ônibus ou de opções
de linhas que partem do Terminal Integrado para o Distrito Industrial Dr. Hélio Silva,
para amenizar a superlotação. 1.100/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se demolir o imóvel situado na Rodovia Mello Peixoto, próximo ao acesso ao Clube
Balneário Diacuí, antigo prédio da Polícia Ambiental. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.101/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se aumentar o número de funcionários e de equipes de poda de árvores no
Município. 1.102/18 - Requer informações sobre quais bairros são desprovidos de
galerias pluviais em nosso Município. 1.103/18 - Requer informações sobre quais
bairros e ruas serão beneficiados com iluminação LED no ano de 2018, bem como os
bairros que já foram beneficiados com essas benfeitorias no ano de 2017. 1.104/18 Requer informações sobre a possibilidade de se destinar um ônibus à Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer para o transporte de atletas do nosso Município que
disputam campeonatos na região. 1.105/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar cursos técnicos profissionalizantes para jovens e
adolescentes no Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU Residencial Recanto
dos Pássaros. 1.106/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
programa municipal visando à revitalização de todas as praças públicas do
Município. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.107/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à instalação de um
semáforo na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, no cruzamento com a Rua Hermínia
Bonetti Sândano na Vila Sândano. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.108/18 - Requer informações sobre o contrato e os funcionários da UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho". Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
1.109/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura do NEI
"Adelaide Mantovani Alves da Silva". Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.110/18 - Requer informações sobre a qualidade do material utilizado e do
serviço de operação "tapa-buracos" realizado na Rua João Lopes Martins, pois, com
menos de duas semanas, já existem crateras na via. 1.111/18 - Requer a expedição de
convite aos novos gestores da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", para prestarem
esclarecimentos do contrato, atendimento e seu respectivo funcionamento, à
Comissão Permanente de Saúde desta Edilidade. 1.112/18 - Requer informações
sobre quando será realizada a cirurgia eletiva no quadril da Sra. Benedita Fernandes
Negrão Pereira, de 81 anos, que está na espera há mais de um ano, piorando seu

estado clínico. 1.113/18 - Requer informações sobre o motivo pelo qual a paciente
Sra. Izabel Blefare, em estado grave, passou pela UPA "Dr. Hélio Migliari Filho"
várias vezes, não conseguiu vaga na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, o que
fez com que a família a levasse, por conta própria, para a Santa Casa de Salto Grande
para ser atendida, estabilizar seu quadro clínico e só após ser transferida para a Santa
Casa de Misericórdia de Ourinhos, que, atualmente, está internada na UTI em estado
crítico. 1.114/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar obstáculo da
faixa de pedestre no dispositivo de trânsito construído no cruzamento das Ruas do
Expedicionário e Silva Jardim, a fim de proporcionar acessibilidade aos cadeirantes e
às pessoas com limitações de locomoção. 1.115/18 - Requer o envio da cópia do
estudo técnico do dispositivo de trânsito situado no cruzamento das Ruas Hermínio
Joaquim dos Remédios e Vicente Ernesto de Lucca. Requerimento dos Vereadores
Santiago de Lucas Ângelo e Mário Sérgio Pazianoto: 1.116/18 - 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. Requerimento do Vereador Éder
Júlio Mota: 1.117/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
calçada de concreto ou com massa asfáltica na ponte para pedestres que interliga o
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi e o Jardim do Sol. Requerimentos
do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.118/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 129/2018, que solicita providências quanto à roçada e limpeza em
terreno do cruzamento das Ruas Narciso Migliari e Floriano Peixoto. 1.119/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 106/2018, que solicita roçada e limpeza
geral em terreno da municipalidade na Rua Gaspar Ricardo, ao lado da EMEI "Dona
Josefina da Silva e Sá". 1.120/18 - Encaminha minuta de projeto de lei que autoriza o
Executivo Municipal a instituir o Programa Lições de Primeiros Socorros na
educação básica da rede escolar em todo o Município e dá outras providências.
1.121/18 - Requer informações sobre o duodécimo da Câmara Municipal, no valor de
R$ 350.000,00, repassado à Prefeitura Municipal em 17 de abril de 2017. 1.122/18 Requer informações sobre a quantidade de emulsão asfáltica e os valores gastos com
o recapeamento nas ruas do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.123/18 - Requer informações sobre a usina móvel de asfalto. Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 1.124/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir academia da saúde no Centro Social Urbano - CSU. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.125/18 - Requer informações a respeito do
Projeto Ourinhos Digital. 1.126/18 - Requer informações a respeito do Projeto Cine
Cidade, informando as datas e os locais onde foi e onde será realizado em nosso
Município. 1.127/18 - Requer informações a respeito do curso de construção civil
ministrado pelo Fundo Social de Solidariedade. 1.128/18 - Requer informações a
respeito do Programa de Fomento ao Teatro. 1.129/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se ampliar o número de ciclovias no Município. 1.130/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar no site da Prefeitura Municipal
e nas redes sociais a agenda cultural do Município. 1.131/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se aumentar o número de funcionários que trabalham na
roçada e capina de áreas verdes e praças do Município. 1.132/18 - Requer

informações sobre a possibilidade de se ministrar aulas de jiu-jitsu, no período da
manhã, no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
1.133/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar reforma e
revitalização na EMEI "Viriato Corrêa" - Jardim Matilde. 1.134/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se disponibilizar cursos técnicos
profissionalizantes para jovens e adolescentes no Centro Social Urbano - CSU.
Requerimentos do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.135/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 166/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para a implantação de lombofaixa na Rua Joaquim de Azevedo Jornalista, entre a Santa Casa de Misericórdia e o Instituto de Hemodiálise, pois,
mesmo sendo próximo ao hospital, os automóveis não diminuem a velocidade.
1.136/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 189/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se permitir a construção de até quatro
repartições por túmulo no Cemitério Municipal. 1.137/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 324/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar, com urgência, corte e retirada de uma árvore situada na esquina da Rua
Domingos Ângelo nº 479 - Jardim Eldorado. 1.138/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 606/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar alambrado ao redor da quadra poliesportiva da Praça Vicente Lopes - Jardim
Eldorado. 1.139/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 639/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos viabilizando o
fornecimento de água na Praça Vicente Lopes, entre as Ruas Francelina Grossi
Archangelo, Sebastião Costa Galvão e Vereador Antônio Goes. Os requerimentos
lidos serão apreciados no presente expediente. A seguir, o Segundo Secretário
realizou a leitura das Indicações apresentadas: Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.041/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Motorista Ariosto Ferrari. 1.042/18 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade ou lombofaixa na Rua José Bonifácio, próximo ao nº 588. 1.043/18 Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Antônio Soares da Silva, próximo ao nº 960.
1.044/18 - Solicita roçada e limpeza na USF Parque Pacheco Chaves. 1.045/18 Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Manoel Vieira Júnior, próximo ao nº 942.
1.046/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Profa. Maria José Ferreira, próximo ao
nº 295. 1.047/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua João Zaki Abucham,
próximo ao nº 569 - Vila Kennedy. 1.048/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua
Padre Bruno Welter, próximo à Praça Benedicto Simão Raymundo - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.049/18 - Solicita a poda de árvores na
Rua Padre Bruno Welter, próximo à Praça Benedicto Simão Raymundo - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.050/18 - Solicita poda de árvore na
Rua Eurico Amaral Santos, defronte ao nº 777 - Vila Kennedy. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 1.051/18 - Solicita a instalação de redutor de
velocidade Rua Jerônimo Althero Filho, defronte ao nº 92. 1.052/18 - Solicita
construção de galeria de águas pluviais na Rua José Corrêa Custódio, defronte ao nº
74. 1.053/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Xisto Antônio de Souza - Jardim Colorado.
1.054/18 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Miguel Sutil -

Jardim dos Bandeirantes. 1.055/18 - Solicita a construção de calçada na entrada do
banheiro da Praça Melo Peixoto. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.056/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED nas ruas onde estão
situados prédios públicos, hospitais, postos de saúde, CRAS, Centro POP, associações
de moradores de bairros, secretarias municipais, Ginásio Municipal de Esportes José
Maria Paschoalick "Monstrinho", Centro Cultural Tom Jobim, quadras poliesportivas,
praças e áreas de lazer. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.057/18 Solicita plantio de grama em vários pontos do Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi. 1.058/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Antônio Raposo Tavares. 1.059/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Braz Christoni. 1.060/18 Solicita troca de lâmpada queimada na Rua José da Silva, defronte ao nº 630 - Vila
São Luiz. Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.061/18 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED no entorno do
NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico" e do Centro de Esportes e Artes
Unificados CEU - Residencial Recanto dos Pássaros. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 1.062/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda extensão das Ruas José Bonifácio e Vitório Christoni.
1.063/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Sidney Benedito de Oliveira. 1.064/18 - Solicita
a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Sidney Benedito de Oliveira. 1.065/18 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Celestino Lopes Bahia,
Projetada A, dos Bancários e Profa. Maria José Ferreira. 1.066/18 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda extensão do Jardim
Itaipava. 1.067/18 - Solicita reparos no asfalto na Rua Sebastiana Corrêa do Amaral CDHU -, devido a serviço executado pela SAE. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.068/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na
Rua Henrique Pontara nº 372 - Jardim Santa Fé. 1.069/18 - Solicita limpeza em bocas
de lobo em toda a extensão da Rua Argemiro Batista das Neves, principalmente
defronte ao nº 615 - Jardim Anchieta. 1.070/18 - Solicita a instalação de balanção de
concreto no cruzamento das Ruas Comandante Leonor Pedrotti e Alonso Faustino
Dias - Residencial Recanto dos Pássaros. 1.071/18 - Solicita patrolamento e
encascalhamento em toda a extensão da Rua Fernando José Monteiro. 1.072/18 Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Avenida Feodor
Gurtovenco. 1.073/18 - Solicita a instalação de balanção de concreto na Rua Joaquim
Floriano da Silva, esquina com a Rua João Ferreira. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 1.074/18 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Pista de
Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié", localizada na Rua Onofre Antônio
Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.075/18 Solicita a construção de passeio público na Rua João Moya Flores, ao redor do
Campo de Futebol Miguel Cury. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.076/18 - Solicita a instalação de lombofaixa defronte ao Ginásio Municipal
de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho". 1.077/18 - Solicita a instalação de
lombofaixas e placas de advertência quanto à velocidade, nas ruas do entorno da

APAE de Ourinhos. 1.078/18 - Solicita melhorias nos bebedouros de água em todos
os lugares que são ministradas aulas de futebol em nosso Município. 1.079/18 Solicita pintura de sinalização de solo, em caráter de urgência, em todas as ruas
beneficiadas com o Programa Asfalto 100%. 1.080/18 - Solicita melhorias, limpeza,
roçada e revitalização em toda a extensão do Jardim São Jorge. 1.081/18 - Solicita
melhorias, limpeza, roçada e revitalização em toda a extensão do Jardim São Carlos.
1.082/18 - Solicita melhorias, limpeza, roçada e revitalização em toda a extensão do
Jardim Vale Verde. 1.083/18 - Solicita melhorias, limpeza, roçada e revitalização em
toda a extensão dos Jardins Vereda I e II. 1.084/18 - Solicita melhorias, limpeza,
roçada e revitalização em toda a extensão do Jardim Quebec. Indicação do Vereador
Éder Júlio Mota: 1.085/18 - Solicita a revitalização da viela da Rua Bartholomeu
Diaz Martinês, defronte ao nº 202. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.086/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Travessa Henrique
Dias - Vila Margarida. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.087/18 - Solicita
a instalação de lombada ou lombofaixa na Rua Pedro Alexandre, defronte ao nº 482.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.088/18 - Solicita limpeza de
terreno na Rua Orlando Chiaradia nº 40 - Jardim das Paineiras. Indicação do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.089/18 - Solicita a instalação de lombada ou
lombofaixa na Rua Pedro Alexandre, defronte ao nº 922. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.090/18 - Solicita poda de árvores na Rua Deoclides Tavares
nº 101 - Jardim Nossa Senhora Aparecida. Indicações do Vereador Éder Júlio
Mota: 1.091/18 - Solicita notificação de proprietários para que realizem limpeza em
terreno dos bairros Vila São Luiz, Jardins Industrial, do Sol I e II. 1.092/18 - Solicita
roçada e limpeza nas margens do Córrego Christoni, que passa pelos bairros "Barra
Funda", Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi e Jardim Industrial.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.093/18 - Solicita operação "tapaburacos" no cruzamento das Ruas Abrahão Abujamra e Salim Abuhamad. 1.094/18 Solicita roçada e limpeza na Praça Attílio Marcusso, situada na Alameda Americo
Polidório - Jardim das Paineiras. 1.095/18 - Solicita retirada de galhada na Rua
Vicente Leporace, defronte ao nº 271 - Jardim Josefina. Indicações do Vereador
Éder Júlio Mota: 1.096/18 - Solicita roçada e limpeza em todos os terrenos do
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.097/18 - Solicita a instalação de
novas placas de sinalização em todo o Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. 1.098/18 - Solicita a instalação de placas denominativas de ruas com CEP em
todo o Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.099/18 - Solicita, com
urgência, roçada e limpeza em terreno localizado na Rua Xisto Antônio de Souza Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.100/18 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na ponte para pedestres que interliga o
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi e o Jardim do Sol. Indicações do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.101/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua 9
de Julho, defronte ao nº 589. 1.102/18 - Solicita limpeza (poda de mato e limpeza de
guias, com a retirada de terra ou areia) da rotatória da Rodovia Mello Peixoto, na
saída para a Rua Helena Biazon Saladini - Vila Musa. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 1.103/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Vicentino Diego Robles Godoy - Parque Pacheco Chaves. 1.104/18 - Solicita

operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Vitório Bianchi - Parque Pacheco
Chaves. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.105/18 - Solicita
adequação da sinalização de solo das Ruas do Expedicionário e Duque de Caxias, de
forma a facilitar a circulação de ônibus e caminhões que ocupam mais de uma faixa
para trafegar naquele local. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.106/18 Solicita a implantação de uma nova boca de lobo nas proximidades da rotatória da
Rua Helena Biazon Saladini - Vila Musa. 1.107/18 - Solicita a troca da tubulação ou
limpeza e desobstrução da boca de lobo, bem como em toda a tubulação de águas
pluviais nas proximidades da rotatória da Rua Helena Biazon Saladini - Vila Musa.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.108/18 - Solicita troca de
lâmpadas no poste 1/403 da rua da Praça João Zaparolli - Vila Boa Esperança.
1.109/18 - Solicita a continuidade do recapeamento ou reperfilamento asfáltico na
Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no trecho da Rua Ângelo Sedassari até a Rua José
Corrêa Custódio. Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.110/18 - Solicita
a instalação de lâmpadas de LED na Praça Nelson de Camargo Nascimento - Parque
Minas Gerais. 1.111/18 - Solicita roçada e poda de árvores na Praça Nelson de
Camargo Nascimento - Parque Minas Gerais. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.112/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação
"tapa-buracos" na rotatória do cruzamento das Ruas Maria do Carmo Ferreira
Matozinho e Serafim Signorini. 1.113/18 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Maria do Carmo Ferreira
Matozinho. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.114/18 Solicita melhorias e revitalização no entorno do Campo de Futebol da Sandiza.
1.115/18 - Solicita melhorias no bebedouro de água localizado na trilha verde do
Jardim Paulista. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.116/18 - Solicita
reparos em asfalto rente ao meio-fio da Rua do Expedicionário, defronte ao Fórum.
Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.117/18 - Solicita
revitalização da Pista de Caminhada e Lazer "Terezinha Piccioni de Carvalho" (Trilha
Verde) - Jardim Paulista. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.118/18 Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rodovia Raposo Tavares, ao
lado do Clube Atlético Ourinhense. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.119/18 - Solicita melhorias na sinalização de solo no entorno de todas as
escolas públicas do Município. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.120/18
- Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Hugo Luz, Carlos Osmar Trombini, Juan Vidal Santos, Doze e do
Corretor de Seguros e da Estrada Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia Jardim Itaipava. As indicações que acabam de serem lidas serão encaminhadas a
quem de direito para as providências que solicitam. O Segundo Secretário deu
continuidade com a leitura das moções apresentadas à mesa: Moção do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo: 47/18 - De congratulações e agradecimentos ao
excelente trabalho realizado pelos funcionários e diretores do NEI “Adelaide
Mantovani Alves da Silva”. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 48/18 - De
congratulações ao Sr. João Domingos, pelos relevantes serviços prestados ao
Município durante 67 anos. Moções do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 49/18
- De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Henrique de Oliveira Melo. 50/18 - De

pesar pelo falecimento da Sra. Iracema Cardoso Mamud. 51/18 - De apoio à luta dos
funcionários dos Correios. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 52/18 - De
congratulações pelo aniversário do Sr. Luiz Carlos Antunes. Moção do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 53/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Gilson Luiz de
Oliveira. 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 ao
Requerimento nº. 1.120/18 o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Não havendo
mais pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº. s 1.078 a 1.140 /2018 e as Moções nº. s 47, 48, 51
e 52/18, com exceção da matéria destacada. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz e Abel Diniz
Fiel. Por questão de ordem, o Presidente Alexandre Araujo Dauage pediu a palavra e
suspendeu a sessão ordinária para que o Vice-Presidente Alexandre Florencio Dias
assumisse os trabalhos legislativos. Dando continuidade, fez o uso da palavra para
discussão dos requerimentos o Vereador Alexandre Araujo Dauage. Em seguida, o
Vice-Presidente Alexandre Florencio Dias suspendeu a sessão ordinária para que o
Presidente Alexandre Araujo Dauage reassumisse os trabalhos. Ninguém mais
querendo se manifestar, o Senhor Presidente colocou em votação os requerimentos e
as moções apresentados, APROVADOS por unanimidade. Logo após, o Senhor
Presidente colocou em discussão o pedido de destaque do Requerimento nº. 1.120/18.
Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. A
seguir, fizeram o uso da tribuna os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e
Caio César de Almeida Lima. 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. Logo
após, o Sr. Presidente solicitou ao primeiro Secretário que realizasse nova chamada
dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental para dar início à
Ordem do Dia: 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 (quatorze Vereadores presentes). Por questão
de ordem, o Vereador Abel Diniz Fiel solicitou a consignação da sua presença. Não
havendo nenhuma matéria a ser apreciada na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra
livre os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de
Aquino, Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Raquel Borges
Spada e Alexandre Araujo Dauage. 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 Décima 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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