ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
treze 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 Terceira 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, Ariovaldo de Almeida Silva, 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 e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Por quesdtão
de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos do Sr. Adriano Luiz Souza e do Sr. Jair Martins Lopes. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do jovem Isaías Raia do Nascimento. Dando continuidade
ao trabalhos, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 12ª. Sessão Ordinária
de 2018, aprovada por unanimidade. O Sr. 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 do resumo
dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em
resposta aos Requerimentos nº. s 659 e 865/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimentos nº. s: 832, 833 e 878/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos nº. s: Requerimentos nº. s: 32, 167, 168, 169 e 517/2018 do Vereador
Alexandre Florencio Dias; Requerimentos nº. s 86, 416, 500, 506, 539, 638, 640, 799,
805, 806, 807, 926 e 929/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento
nº. 816/2018 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 425, 426, 493, 520,
600, 919, 920 e 921/2018 do Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos
nº. s 379, 578, 697, 772, 773, 774, 780, 781, 782, 783, 784, 854, 855, 857, 859, 869,
873, 877, 879, 880, 885, 895, 897, 905 e 910/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado; Requerimentos nº. s 158, 552, 611, 612 e 648/2018 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimento nº. 901/2018 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº.

s 16, 20, 205, 271, 510, 512, 531, 822, 911 e 917/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel; Requerimentos nº. s 489 e 899/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;
Requerimentos nº. s 187, 232, 322, 433, 439, 440, 443, 444, 482, 715, 791, 835, 838,
851, 852, 853 e 858/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº. s
461, 463 e 466/2018 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo; Requerimento nº.
831/2018 dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ofício CT
LLLBA#A-2150/2018 da EMPRESA TELEFÔNICA/ VIVO – GERÊNCIA DE
/ARTICULAÇÃO REGIONAL SP/ INTERIOR, em resposta ao Requerimento n°
797/2018, de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage. E-mail da EMPRESA
RUMO MALHA SUL S/A em reposta ao Requerimento nº 405/2018, de autoria do
Vereador Salim Mattar. Carta nº 113/RG/18, recebida via e-mail, da EMPRESA
RUMO MALHA SUL S/A, em resposta ao Requerimento n° 405/2018, de autoria do
Vereador Salim Mattar. Comunicado nº CM 046702/2018 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. Convite da CÂMARA MUNICIPAL DE FARTURA para a entrega de
Título de Cidadão Farturense ao Deputado Estadual Edson de Oliveira Giriboni, a ser
realizada no dia 04 de maio de 2018. Convite do PRESIDENTE DA UVESP, SR.
SEBASTIÃO MISIARA para o evento CONEXIDADES – 1° Congresso Nacional de
Vereadores, a realizar-se de 08 a 12 de maio de 2018, em Ubatuba-SP. Os ofícios que
foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. O
Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Substitutivo nº 02/201 do Vereador Abel Diniz Fiel ao Projeto de Lei nº. 22/2018, de
iniciativa do Vereador Abel Diniz Fiel, que institui o “Dia do Casamento
Comunitário” no Calendário Oficial do Município e dá outras providências. O
Substitutivo anunciado será encaminhado às comissões competentes para a
elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
parecer favorável com alteração da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº. 12/2018: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei Complementar nº. 12/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do
Executivo Municipal, que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos
em vias e áreas públicas – comida de rua – e dá outras providências, a Comissão
verificou ser necessária a correção de algumas falhas no corpo do texto do projeto
que deverão ser retificadas, conforme orientação jurídica: 1) substituir os
pronomes demonstrativos “nessa” por “nesta”, no caput do artigo 1°, e “dessa”
por “desta”, no caput do artigo 4º; 2) substituir a remissão ao próprio “artigo
26” por “artigo 25”, no texto do artigo 26; e 3) trocar a expressão “se o caso” por
“se for o caso” na alínea b do inciso VII do artigo 30. Assim, desde que realizadas
as correções apontadas acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Comissões, 25 de abril de 2018. Aparecido Luiz – Presidente Relator;
Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti –
Membro. Feita a leitura do parecer da comissão e por contar com alterações
sugeridas, o Senhor Presidente colocou em discussão. Ninguém querendo fazer o uso

da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Dando
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos pareceres favoráveis das comissões permanentes emitidos aos
projetos em tramitação: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 24/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Abel Diniz Fiel, que
altera o caput do artigo 253 da Lei nº 756, de 3 de junho de 1966, que institui código
de prestação de serviços públicos municipais 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, 25 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. 18/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Flávio Luis Ambrozim,
que cria a “Semana Municipal de Prevenção de Engasgamento, Afogamento e
Queimaduras nas escolas e demais espaços coletivos” 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, 25 de abril de 2018.
Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente
e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os projetos lidos serão encaminhados às
demais comissões para a elaboração dos respectivos pareceres. Logo após, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.235/18 Requer informações sobre a possibilidade de se construir ciclovia na Rua João Jorge
Neder, interligando com a Rua João Moya Flores. 1.236/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar aulas de jiu-jitsu e zumba na EMEF "Profa.
Adelaide Pedroso Racanello". Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.237/18 - Requer informações sobre os servidores que trabalham na UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". 1.238/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
bebedouros, com água refrigerada, no NEI "Maria Braz" - Jardim Guaporé. 1.239/18
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 247/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar playground no NEI "Adelaide Mantovani Alves da
Silva". Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.240/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir creche no Jardim das Paineiras. Requerimento
do Vereador Éder Júlio Mota: 1.241/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de serem realizadas as triagens de pacientes pela Associação Santa Casa de
Misericórdia ao invés da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", sobretudo em casos de
urgência e emergência. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.242/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à instalação
de câmeras de videomonitoramento em todas as entradas de acesso ao Município.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.243/18 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à realização de campeonato regional de futebol suíço. Requerimento

do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.244/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar vistorias pela Defesa Civil, em parceria com o Corpo de
Bombeiros, nos aspectos técnicos e estruturais em todos os prédios públicos
municipais, onde funcionam os serviços administrativos, serviços de saúde, bem
como de assistência social, de forma a zelar pela segurança de nossos munícipes.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.245/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando melhorar o trânsito
da Avenida Domingos Camerlingo Caló, em frente ao Supermercado Maitan.
1.246/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
melhorar o trânsito da Avenida Domingos Camerlingo Caló, em frente à EE “Dalton
Morato Villas Boas”. 1.247/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando à construção de estacionamento provisório na área em frente
ao Centro Cultural Tom Jobim. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.248/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
abertura de via interligando as Ruas Gonçalo Ferreira de Moraes e Pedro Silvestrini.
1.249/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via
interligando as Ruas Reynaldo Azevedo e Hilário Bonifácio. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.250/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar vagas temporárias de estacionamento defronte a todas
as autoescolas do Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.251/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos, em
conjunto com os moradores do bairro, visando à alteração do sentido do trânsito para
mão única de direção em todas as ruas do Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante - COHAB. 1.252/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando à alteração do sentido do trânsito para mão única de direção
na Rua Irineu Ferrazoli - Vila Emília. 1.253/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se devolver à população ourinhense os valores arrecadados com a
CIP - Contribuição de Iluminação Pública -, em torno de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais), referentes à cobrança indevida de quase o dobro no mês de
janeiro de 2018. 1.254/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
ações visando melhorias ou aumento da economia do comércio e das indústrias no
Município. 1.255/18 - Requer informações a respeito das manutenções ocorridas nas
ambulâncias, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.256/18 - Requer informações a
respeito da entrega dos uniformes escolares em nosso Município. 1.257/18 - Requer
informações, junto à UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" -, a respeito do cumprimento das
Resoluções nºs. 2.079/2014 e 2.171/2017 do Conselho Federal de Medicina - CFM.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.258/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar atendimento com análise do
comportamento aplicado para autistas na Rede Municipal, com profissionais como
psicólogos, terapeutas e fonoaudiólogos. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.259/18 - Requer informações a respeito de quais ações estão sendo
realizadas pela Prefeitura Municipal para diminuir o desemprego absurdo em nosso
Município. 1.260/18 - Requer informações a respeito de quem são os médicos, atuais,
que estão atendendo na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", e quais as suas respectivas
especialidades. 1.261/18 - Requer informações sobre quando serão realizados os

exames de tomografia, ressonância e colonoscopia em pacientes que estão na fila de
espera há mais de um ano. 1.262/18 - Requer informações sobre a existência de
Comissão de Avaliação da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", bem como quem são seus
integrantes. 1.263/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar, com
urgência, médicos generalistas e especialistas, visando melhorar o atendimento da
saúde no Município. 1.264/18 - Requer informações sobre os organizadores da Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.265/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando melhorar o fluxo de veículos na Rua Silva Jardim, próximo ao
cruzamento com a Rua Renato Mota. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 1.266/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à redução da velocidade de veículos na Rua Vitório Christoni.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.267/18 - Requer
informações da SAE sobre os valores repassados à Cooperativa de Catadores de
Materiais Recicláveis de Ourinhos - CCMRO -, especificando os valores e
respectivas finalidades. 1.268/18 - Requer informações a respeito do cronograma de
dedetização das tubulações de esgoto e bocas de lobo no Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant, nos Jardins Europa, América, Eldorado, nas Vilas
Califórnia e Kennedy, e adjacências. 1.269/18 - Requer informações a respeito do
cronograma para realizar dedetização das tubulações de esgoto e bocas de lobo na
Vila Brasil, nos Jardins Josefina e Anchieta, nos Conjuntos Habitacionais Helena
Braz Vendramini, Caiuá, Orlando Quagliato, Asise Chequer Nicolau e no Residencial
Recanto dos Pássaros I, II e III. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.270/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 43/2018, que
solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão das ruas do
Jardim Flórida. Dando continuidade, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Indicações apresentadas: Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.262/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Abrahão Abujamra, próximo ao nº
303 - Jardim Primavera. 1.263/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Dr. José
Ermírio de Moraes, próximo ao nº 844 - Jardim Ouro Verde. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.264/18 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão do
canteiro central da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 1.265/18 - Solicita melhorias na sinalização de solo da rotatória
defronte à EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes". Indicação do Vereador Cícero
de Aquino: 1.266/18 - Solicita, com urgência, a substituição de todas as lâmpadas no
entorno do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Indicação do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.267/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Zaki Abucham - Jardim
Ouro Fino. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.268/18 - Solicita a
construção de bueiro no cruzamento das Ruas 13 de Maio e José Felipe do Amaral.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.269/18 - Solicita roçada e
limpeza no NEI "Enry César Cury Negrão". Indicações do Vereador Éder Júlio
Mota: 1.270/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas
do Jardim Paulista. 1.271/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
todas as ruas do Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa

Prado: 1.272/18 - Solicita pintura e revitalização da quadra poliesportiva do
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.273/18 - Solicita a
instalação de lâmpadas de vapor metálico no entorno no Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi. 1.274/18 - Solicita pintura de sinalização de solo demarcando vaga de
transporte escolar defronte a todas as escolas públicas do Município. 1.275/18 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em todas as ciclovias do Município.
1.276/18 - Solicita manutenção nos equipamentos de gás de todas as escolas públicas
do Município. 1.277/18 - Solicita pintura e revitalização da sede da Associação de
Moradores de Bairros do Jardim Europa. 1.278/18 - Solicita pintura e revitalização do
Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi. Indicação do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.279/18 - Solicita a troca da areia em todos os NEIs - Núcleos de
Educação Infantil. 1.280/18 - Solicita roçada e limpeza no NEI "Curumim". 1.281/18
- Solicita roçada e limpeza no NEI "Maria Braz". 1.282/18 - Solicita colchões e
colchonetes para o NEI "Adelaide Mantovani Alves da Silva". 1.283/18 - Solicita
colchões e colchonetes para o NEI "Maria Braz". Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 1.284/18 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua
Francisco Romero, defronte ao nº 105. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.285/18 - Solicita cadeiras de alimentação para o NEI "Adelaide
Mantovani Alves da Silva". 1.286/18 - Solicita cadeiras de alimentação para o NEI
"Curumim". 1.287/18 - Solicita cadeiras de alimentação para o NEI "Maria Braz".
1.288/18 - Solicita manutenção no telhado do NEI "Maria Braz". Indicação do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.289/18 - Solicita, com urgência, roçada no canteiro
central da Rua Jandyra Gomes de Oliveira, no entroncamento com a Avenida
Presidente Dr. Getúlio Vargas. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.290/18 - Solicita reparos no asfalto na Rua José do Patrocínio, defronte ao nº 520,
devido a serviço executado pela SAE. 1.291/18 - Solicita roçada e limpeza no terreno
da Rua José do Patrocínio, defronte ao nº. 520. Indicação dos Vereadores Raquel
Borges Spada: 1.292/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (quebramolas) na Rua Silva Jardim, nas proximidades do cruzamento com a Rua Agostinho
Paiva - Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.293/18 Solicita pintura e grafiato no Cemitério Municipal, em comemoração ao aniversário
de 90 anos. Indicação do Vereador Salim Mattar: 1.294/18 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Rua Torazo Kanda - Jardim Guaporé. Indicação do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.295/18 - Solicita a implantação de lombada ou lombofaixa na
Rua Irineu Ferrazoli - Vila Emília. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.296/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Avenida José Marques
de Souza e na Rua José Neves de Oliveira. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 1.297/18 - Solicita, com urgência, poda de árvore na Rua Don José Marello,
defronte ao nº.460. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 1.298/18 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua João de Pontes, próximo aos
nº. s 398 e 539. 1.299/18 - Solicita pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais
e sistema de esgoto na continuação da Avenida Amador Bueno, que liga à Rua
Ângelo Barone. 1.300/18 - Solicita pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais
e sistema de esgoto na continuação da Avenida Amador Bueno, que liga à Rua
Manoel Joaquim Benatto. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.301/18 -

Solicita melhorias no redutor de velocidade da Rua Vitório Christoni, defronte ao nº
912. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.302/18 - Solicita a
construção de galerias de águas pluviais em todas as ruas do Jardim Colúmbia.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.303/18 - Solicita a implantação de
redutor de velocidade (lombofaixa), pintura de sinalização de solo e instalação de
placas indicando área escolar e cuidado crianças, na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino,
defronte ao nº 115. 1.304/18 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando parada
de vans escolares na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, defronte ao nº 115. Indicação
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.305/18 - Solicita recapeamento asfáltico
ou reperfilamento em toda a extensão da Avenida José Marques de Souza. Indicaçõ
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.306/18 - Solicita revitalização da Praça
Soldado Sandro Luiz Ferreira - Jardim Vista Alegre. O Segundo Secretário deu
continuidade com a leitura das moções apresentadas à mesa: Moção do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 66/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Isaias Gualter
de Oliveira. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 67/18 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Aparecida Elaide da Silva. Moção do Vereador Cícero de
Aquino: 68/18 - De pesar pelo falecimento do Enfermeiro Sr. Célio Massoni. Moção
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 69/18 - De congratulações ao Sr.
Alexandre Luz de Campo, pelos 25 anos de serviços prestados à Prefeitura Municipal
de Ourinhos. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente
expediente enquanto que as moções de pesar encontram-se aprovadas na forma
regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou
que a votação e a discussão dos requerimentos fossem feitas 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 do requerimento nº. 1.240 o Sr. Vereador Aparecido Luiz. Não havendo
mais pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº.s 1.235 a 1.270 /2018 e a Moção nº.69/18, com
exceção da matéria destacada. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, os
requerimentos foram colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. Não
houve orador inscrito para o uso da palavra na tribuna. Findo o horário regimental,
o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a suspensão do intervalo regimental
para dar continuidade aos trabalhos. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido do vereador, APROVADO por unanimidade.
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 Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse nova chamada para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel,
Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, 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 e
Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). A seguir, o Senhor Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei nº. 97/2017 do Vereador Caio César de Almeida

Lima que dispõe sobre o combate ao abandono e à exclusão social de idosos
residentes em asilos e casas de repouso no Município de Ourinhos e dá outras
providências. Fez o uso da palavra o Vereador Caio César de Almeida Lima.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão Projeto de Lei nº.
02/2018 de iniciativa da Vereadora Raquel Borges que institui a “Semana Municipal
de Educação para os Direitos da Mulher” e dá outras providências. Fizeram o uso da
palavra a Vereadora Raquel Borges Spada e os Vereadores Abel Diniz Fiel e Caio
César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado
em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto
de Lei nº. 23/2018 proveniente do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Sargento Cícero Bezerra da Silva). Fez o uso da
palavra o Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Não havendo
mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fez o uso da palavra para
explicação pessoal o Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage. Não havendo mais
quem queira se manisfestar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Décima Terceira 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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