ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 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 sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
dezenove 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 Vigésima Quinta 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, Ariovaldo de Almeida Silva, 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
questão de ordem, o Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos da Sra. Umbelina de Souza Rocha e da Sra.Viviane da Silva. Por
questão de ordem, os Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Éder Júlio Mota solicitaram
um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Ailton de Almeida. Por questão de
ordem, o Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
do Sr. Sandro. O Senhor Presidente também solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Marcos. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da
24ª. Sessão Ordinária, 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. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL
em resposta aos Requerimento nº.: 1.461/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimentos nº. s: 1.100, 1.487 e 1.747/2018 do Vereador Alexandre Araujo
Dauage; Requerimentos nº. s: 1.435, 1.464, 1.482, 1.542, 1.544, 1.582, 1.608, 1.621,
1.657 e 1.713/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s:
1.484, 1.486, 1.532, 1.597, 1.598 e 1.748/2018 do Vereador Aparecido Luiz;
Requerimentos nº. s: 1.388 e 1.483/2018 do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva;
Requerimentos nº. s: 1.586, 1.609, 1.648, 1.660, 1.750 e 1.751/2018 do Vereador
Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s: 1.102, 1.396, 1.399, 1.477, 1.456,
1.459, 1.472, 1.474, 1.475, 1.476, 1.478, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.519, 1.520,

1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527, 1.528, 1.529, 1.534, 1.535, 1.539,
1.547, 1.568, 1.569, 1.570, 1.571, 1.572, 1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578,
1.579, 1.580, 1.581, 1.601, 1.602, 1.603, 1.605, 1.606, 1.607, 1.635, 1.636, 1.637,
1.638, 1.639, 1.640, 1.676, 1.689, 1.705, 1.706, 1.708, 1.725, 1.726, 1.731, 1.741,
1.742, 1.743, 1.801 e 1.825/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos nº. s: 1.348, 1.466, 1.467, 1.468, 1.469 e 1.470/2018 do Vereador
Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s: 1.566 e 1.614/2018 do Vereador Éder Júlio
Mota; Requerimentos nº. s: 829, 1.174, 1.175, 1.187, 1.253, 1.257, 1.262, 1.277,
1.362, 1.363, 1.416, 1.489, 1.490, 1.491, 1.492, 1.493, 1.494, 1.495, 1.497, 1.499,
1.500, 1.502, 1.503, 1.507, 1.509, 1.511, 1.513, 1.530, 1.548, 1.549, 1.553, 1.554,
1.555, 1.557, 1.563, 1.564, 1.587, 1.589, 1.611, 1.612, 1.624, 1.625, 1.626, 1.628,
1.631, 1.632, 1.633, 1.700, 1.704, 1.749, 1.762, 1.763 e 1.869/2018 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s: 1.003, 1.122, 1.170, 1.462, 1.463, 1.531 e
1.541/2018 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s: 1.389, 1.471,
1.567, 1.584, 1.594, 1.629, 1.653 e 1.712/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;
Requerimentos nº. s: 1.427, 1.480, 1.481, 1.488, 1.616, 1.649, 1.716, 1.719, 1.755,
1.756 e 1.758/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 1.496/2018
dos Vereadores Cícero de Aquino e Mário Sérgio Pazianoto; Requerimento nº.
1.510/2018 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Cícero de Aquino;
Requerimento nº. 1.543/2018 dos Vereadores Abel Diniz Fiel e Raquel Borges Spada;
Requerimentos nº. s 1.644, 1.645 e 1.646/2018 dos Vereadores Alexandre Araujo
Dauage e Caio César de Almeida Lima; Requerimento nº. 1.390/2018 dos Vereadores
Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 1.661/2018 dos
Vereadores Caio César de Almeida Lima e Raquel Borges Spada; Requerimento nº.
1.673/2018 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota. Ofício
SMPF/Contabilidade n° 18/2018 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS encaminhando a Prestação de Contas das despesas
com Publicidade referentes ao 2º trimestre do exercício de 2018. Boletins Diários de
Tesouraria da SAE de n°s 106 a 119/2018 referentes ao período de 12 a 29 de junho
de 2018. Ofício n° 194/2018/DA-SC da SAE encaminhando cópia do balancete
financeiro referente ao mês de junho de 2018. Ofício SMPF/Contabilidade 182/2018
da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS informando
sobre a transferência de recursos da União recebida pela Prefeitura. Ofício n° 44/2018
– 3PJO do DR. AGUILAR DE LARA CORDEIRO – SECRETÁRIO EXECUTIVO
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURINHOS agradecendo, em nome dos
colegas Promotores, a todos os Vereadores de Ourinhos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar que autoriza a Prefeitura Municipal a doar área pública à Fazenda
do Estado de São Paulo para a construção da sede do Ministério Público em
Ourinhos. Recorte de publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo, enviado
pela Griffon através de e-mail, informando sobre o arquivamento do Expediente TC
7586.989-18 (item H.1 do Relatório de Fiscalização, das Contas Anuais de 2017 da
Prefeitura), relativamente ao Ofício n° 71/5/2017, que encaminhou o Requerimento
n° 2.269/2017, de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim, versando sobre
possíveis irregularidades na implantação do Distrito Industrial José Cardoso, no
âmbito da Prefeitura Municipal. Comunicado n° CM163594/2018 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 n° 1086/2018/GIGOV/BU da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO BAURU – informando
sobre o Contrato de Repasse no valor de R$ 270.476,19 e a contrapartida do
Município no valor de R$ 4.000,00, com a finalidade de se realizar “Infraestrutura
Urbana com Pavimentação Asfáltica”. Ofício n° 1087/2018/GIGOV/BU da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE
GOVERNO BAURU – informando sobre o Contrato de Repasse no valor de R$
365.714,29 e a contrapartida do Município no valor de R$ 4.000,00, com a finalidade
de se realizar “Recapeamento Asfáltico nas Ruas Alberto Mori, 9 de Julho e Cardoso
Ribeiro”. Ofício n° 1088/2018/GIGOV/BU da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO BAURU – informando
sobre o Contrato de Repasse no valor de R$ 651.428,57 e a contrapartida do
Município no valor de R$ 8.000,00, com a finalidade de se realizar “Obras de
Infraestrutura Urbana com Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Expedicionário e
Clorivaldo Migliari e Avenida Joaquim Luiz da Costa”. Ofício n°
1089/2018/GIGOV/BU da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – GERÊNCIA
EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO BAURU – informando sobre o
Contrato de Repasse no valor de R$ 460.952,38 e a contrapartida do Município no
valor de R$ 5.000,00, com a finalidade de se realizar “Obras de Infraestrutura Urbana
com Recapeamento Asfáltico nas Ruas Lourenço Jorge, Silva Jardim, Manoel da
Silva Mano e Hiroshi Nagahara”. Ofício n° 1090/2018/GIGOV/BU da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE
GOVERNO BAURU – informando sobre o Contrato de Repasse no valor de R$
88.062,62 e a contrapartida do Município no valor de R$ 2.000,00, com a finalidade
de “Aquisição de Academias ao Ar Livre no Município”. 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: Projeto
de Lei nº. 48/2018 do Vereador Caio César de Almeida Lima que institui no
Calendário Oficial do Município de Ourinhos a “Semana Municipal em Defesa da
Vida”. Projeto de Lei nº. 49/2018 dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Edvaldo Lúcio
Abel, Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota que dispõe sobre a criação da "Marcha
para Jesus" no âmbito do município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Lei nº. 50/2018 do Vereador Caio César de Almeida Lima que institui no Calendário
Oficial do Município de Ourinhos a "Semana Municipal de Conscientização sobre os
Direitos das Gestantes". Projeto de Lei nº. 51/2018 de autoria do Vereador
Aparecido Luiz que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Mauro
Aparecido Minucci - "Cido"). Projeto de Lei nº. 52/2018 procedente do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado que dispõe sobre denominação de próprio municipal
(Pista de Caminhada e Lazer Evandro Gonçalves Machado). Projeto de Lei nº.
53/2018 de iniciativa do Vereador Aparecido Luiz que dispõe sobre denominação de
via pública (Rua João Carlos Gnand “Sargento Gnand”). As matérias anunciadas
serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos
pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Senhor

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Relatório Final
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, conforme Resolução nº. 01/2017 – Ato nº.
02/2017: Formulamos o presente com a finalidade de prestar esclarecimentos com
relação ao andamento, bem como à conclusão da referida CAR. A mesma teve o
intuito de realizar estudos para regulamentar as atividades de comercialização de
alimentos pelos vendedores ambulantes e em “food trucks” no Município de
Ourinhos, conforme Resolução nº. 1/2017 – ATO nº. 2/2017. Desde a instauração da
CAR, ocorreram várias reuniões. Pelo Ato n°. 2/2017, publicado no Diário Oficial
do Município, edição nº. 1.075, de 30 de maio de 2017, os Vereadores: Santiago de
Lucas Ângelo, Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Éder Júlio Mota e Mário Sérgio
Pazianoto, sob a Presidência do primeiro, foram designados para integrarem a
Comissão. Em 31 de maio de 2017, ocorreu a primeira reunião, onde ficou decidido
que seriam enviados os seguintes convites: para a Diretora de Administração
Tributária, para a Chefe da Vigilância Sanitária, para o Sindicato do segmento e aos
empreendedores de food trucks para esclarecimentos quanto ao assunto. Foi
discutido, ainda, que a comissão debaterá os meios para regulamentação das
atividades de comercialização, como taxas e limitação de espaço, ou seja, criar
dispositivos viáveis para não gerar obstáculos ao empreendedor. No dia 1º de junho
de 2017, foi enviado convite à Sra. Lucimar Simas da Silva Tito, Diretora de
Administração Tributária, para participar de reunião sobre o assunto. Foi enviado,
também, o Ofício nº. 01/2017 – CAR – ATO2/2017, ao Sr. Prefeito, Lucas Pocay
Alves da Silva, informando sobre o convite enviado à Sra. Lucimar. Em 6 de junho de
2017, ocorreu a segunda reunião com a presença da servidora Lucimar, Diretora de
Administração Tributária e do Procurador Municipal, Sr. Gustavo. Lucimar destacou
que na cidade não existe a cultura de fiscalização, pois sua equipe encontra
dificuldades ao realizar o trabalho. Um passo importante que estava sendo dado era
o recadastramento de todos os ambulantes para sentir a demanda do Município e a
contratação de mais fiscais de postura, ressaltou, ainda, a importância de cursos
para os agentes preparando-os para fiscalizar, a contratação de um software para
notificação on-line das empresas e a atualização do Código de Posturas e do Código
Tributário. Ficou afirmada a importância dessa união da Câmara com a Prefeitura
para a tomada de ações viáveis para a regulamentação, informando que já se
encontrava em estudos a legislação sobre food trucks em conjunto com a
Procuradoria Municipal. No dia 23 de junho de 2017, foi enviado convite para a
Chefe de Vigilância Sanitária, Sônia Aran para comparecimento no dia 27 de junho e
enviado, também o Ofício nº 02/2017 – CAR – ATO2/2017 à Sra. Cássia Cristina
Borges Palhas comunicando o convite à Sra. Sônia. Em 27 de junho de 2017,
ocorreu a terceira reunião, onde fizeram-se presentes a Chefe da Vigilância
Sanitária Sônia Aparecida Benguela Aran, em companhia dos Agentes de
Saneamento José Ilson Batista e Josiane Barbieri Duarte Pereira. Sônia especificou
as etapas realizadas pelos comerciantes de food trucks, desde a chegada à Vigilância
Sanitária, após é realizado um cadastro e em seguida um agendamento para a
inspeção e por contar com uma equipe pequena, essa inspeção demora até ser

realizada, assim o trabalho é autorizado até a fiscalização acontecer, para que não
fiquem dois meses sem trabalho. Destacaram-se também alguns problemas
encontrados, como a necessidade de contratação de mais técnicos para aumento da
equipe, o preenchimento da VRE (Via Rápida Empresa), que é um sistema on-line,
preenchido por um despachante, mas que não está dentro do padrão estabelecido.
Foi discutida também, a regulamentação dos prédios antigos com relação à
acessibilidade que, trata-se de lei federal e a norma para os trailers fixos em praças
públicas. Torna-se necessário estruturar o Setor de Fiscalização sem esquecer o
Setor de Vigilância Sanitária. Posteriormente foi feito contato por telefone com a
secretária do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e similares de Ourinhos para
confirmação de dia e horário disponíveis para que o representante pudesse
comparecer à reunião. Em 6 de outubro de 2017, ocorreu a quarta reunião com a
presença do Sr. Eizo Iwano, representante do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes,
Bares e similares de Ourinhos. Ficou destacada a relevância de se ter uma
harmonização entre os food trucks, os ambulantes e o sindicato citado para que
todos tenham um lugar determinado e inteiramente documentado para exercer suas
atividades. Em 3 de abril de 2018, ocorreu a quinta reunião, no Gabinete da
Prefeitura Municipal com a finalidade de analisar alguns pontos do projeto de lei
complementar elaborado para estabelecer as regras para comercialização de
comida de rua que seria enviado para a Câmara Municipal. Estavam presentes a
Sra. Sônia (Chefe da Vigilância Sanitária), o Sr. Henrique, o Sr. Wagner (Diretor
Tributário), a Sra. Sílvia, o Sr. Adilson, Dr. Pedro Vinha e seis representantes dos
food trucks. Mais uma vez ficou destacada a importância de uma lei que
regulamentasse esse tipo de serviço, mostrando inclusive, que esse projeto de lei
complementar teve a participação de vários setores, como Procuradoria, Postura e
Fiscalização, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Transporte. Em 7 de maio de
2018, conforme Ato n° 5/2018, que alterou o Ato n° 2/2017 designando o Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva para compor a referida Comissão, a partir de 23 de abril
de 2018, substituindo o Vereador Santiago de Lucas Ângelo que saiu de licença para
atuar como Secretário de Governo no Executivo Municipal. Ficando a referida
comissão sob a Presidência do Vereador Abel Diniz Fiel. No dia 7 de junho de 2018
foi realizada uma Audiência Pública ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2018,
para estabelecer as regras para comercialização de comida de rua, convocada pela
Comissão de Assuntos Relevantes juntamente a Comissão de Finanças para os
últimos esclarecimentos sobre o projeto em questão para posterior aprovação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando os trabalhos da Comissão com a
finalidade de realizar estudos para regulamentar as atividades de comercialização
de alimentos pelos vendedores ambulantes e em “food trucks” no Município de
Ourinhos, a Comissão, finalmente, percebe que o Setor de Fiscalização juntamente à
Vigilância Sanitária tem reunido esforços na busca para melhorar as ações de
vistoria no comércio de food trucks e ambulantes, seja na preparação dos agentes ou
procura por softwares especializados. Desta forma o objetivo foi alcançado com a
aprovação do projeto de lei complementar, que regulamenta as atividades de
comercialização de comida de rua na cidade. Destarte, considerando os
compromissos assumidos e nada mais tendo a expor, declaramos encerrados os

trabalhos da referida Comissão de Assuntos Relevantes. Ourinhos, 25 de julho de
2018. Abel Diniz Fiel - Presidente da CAR, Aparecido Luiz, Éder Júlio Mota, Mário
Sérgio Pazianoto e Ariovaldo de Almeida Silva – Membros da CAR. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou que fossem feitas correções nos textos dos Requerimentos nº.s 1.899, 1900,
1.901 e 1.903/2018. Atendendo o pedido do Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel, o Sr.
Presidente solicitou à Secretaria da Casa as devidas providências. Dando
continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos
apresentados: Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.878/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 651/2018, que solicita pavimentação
asfáltica na Rua 3 de Maio, ao lado do Campo Miguel Cury - Vila Margarida.
1.879/18 - Requer informações sobre a possibilidade de participação de pessoas da
terceira idade, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, no desfile de 7 de Setembro.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.880/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 918/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão do Jardim Vista Alegre. 1.881/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.306/2018, que solicita revitalização da Praça Soldado
Sandro Luiz Ferreira - Jardim Vista Alegre. Requerimentos da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.882/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 652/2018, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Jorge Tibiriçá. 1.883/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 653/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cecília Pires dos Santos - Vila
Margarida. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.884/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir um calçadão na Rua 13 de Maio,
entre as Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio Prado, defronte ao Centro Cultural Tom
Jobim. 1.885/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar os
banheiros da Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló). Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.886/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.654/2017, que solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na
Rua Kólio Teshima - Jardim América. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.887/18 - Requer informações do Banco do Brasil sobre as casas do
Residencial Recanto dos Pássaros III, que recebeu investimento inicial de R$
35.840.000,00. Requerimento dos Vereadores Caio César de Almeida Lima:
1.888/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar a praça dos food
trucks na Praça Dr. Raul Pires Netto - Vila Musa. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.889/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
ampliar a iluminação pública da Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló). 1.890/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 84/2018, que solicita pintura de faixa de
pedestres e sinalização de solo "PARE" no cruzamento das Ruas Eduardo Peres e
Antônio Alexandre Consoni Viganó, defronte ao nº 13 - Jardim Manhatan.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.891/18 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 1.456/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar bebedouros para cachorros nas praças públicas do Município.

Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.892/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça José Cardinali Mader Vila Boa Esperança. 1.893/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir pista de caminhada ao redor da área de lazer da Associação de Moradores
de Bairros do Jardim Guaporé. 1.894/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.895/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
reformar o vestiário e o alambrado do campo de futebol do Jardim Guaporé.
Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino e Anísio Aparecido Felicetti:
1.895/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.665/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias e ampliação do calçamento
do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.896/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.403/2017, que requer informações a respeito da possibilidade de
se realizar pintura de sinalização de solo e demarcação de faixas de pedestres no
trevo do Parque Minas Gerais. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.897/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 999/2018, que requer
informações a respeito dos valores totais pagos a cargos de confiança e funções
gratificadas da Prefeitura Municipal, SAE e Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos - IPMO -, por secretaria, mês a mês, de janeiro
de 2017 até a presente data. 1.898/18 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se devolver à população ourinhense a cobrança absurda da
Contribuição de Iluminação Pública – CIP –, referente ao mês de janeiro, para ser
descontada no valor total da conta de energia, pois a população não tem culpa desta
cobrança irregular e também muitos não conseguiram ir até o POUPATEMPO para
realizar este procedimento de devolução. 1.899/18 - Requer informações sobre qual a
porcentagem do orçamento do Município foi utilizada com a Educação, de 2018 até a
presente data. 1.900/18 - Requer informações sobre qual a porcentagem do orçamento
do Município foi utilizada com a Saúde, de 2018 até a presente data. 1.901/18 Requer informações sobre qual a porcentagem do orçamento do Município foi
utilizada com a Assistência Social, de 2018 até a presente data. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 1.902/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se criar o projeto "Nunca pare de brincar", com a pintura de brincadeira de
"amarelinha" e outros desenhos afins nas calçadas da área central. Requerimento do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.903/18 - Requer informações sobre qual a
porcentagem do orçamento do Município foi utilizada com a Cultura, de 2018 até a
presente data. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.904/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar o Projeto Navegando na Melhor Idade.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.905/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar estudos visando à instalação de semáforo para pedestres
defronte à Superintendência de Água e Esgoto - SAE. 1.906/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar pintura da parte interna do prédio da Associação
de Moradores do Parque Pacheco Chaves. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.907/18 - Requer informações sobre o valor total arrecadado com ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -, mês a mês, de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.908/18 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e

Esgoto - SAE -, sobre o quanto foi arrecadado com tarifa de água, esgoto e coleta de
lixo alternada, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.909/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 753/2018, que solicita a instalação de balanção de concreto na Rua
Augusto Meneses da Costa, próximo ao nº 143 - Jardim Independência.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.910/18 - Requer informações a
respeito de quanto foi arrecadado com multas de trânsito, mês a mês, de janeiro de
2017 até a presente data. 1.911/18 - Requer informações sobre os valores gastos com
imprensa, discriminando quanto foi repassado para cada órgão de imprensa
contratada, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.912/18 - Requer
informações a respeito de quanto foi arrecadado com IPTU, mês a mês, de janeiro de
2017 até a presente data. 1.913/18 - Requer informações, junto à Superintendência de
Água e Esgoto - SAE -, sobre os valores gastos com imprensa, discriminando os
valores pagos a cada empresa contratada, mês a mês, de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.914/18 - Requer informações a respeito de quanto foi arrecadado
com Contribuição de Iluminação Pública - CIP, mês a mês, de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.915/18 - Requer o envio de lista contendo todos os valores gastos
com implantação e mensalidade do monitoramento por câmeras, mês a mês, de
janeiro de 2017 até a presente data. 1.916/18 - Requer informações sobre os valores
gastos com transporte escolar, discriminando os valores pagos a cada empresa
contratada, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.917/18 - Requer
informações a respeito de quanto foi gasto com a locação de veículos, máquinas e
caminhões pela Prefeitura Municipal, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.918/18
- Requer informações a respeito de quanto foi gasto com manutenção de veículos,
máquinas e caminhões pela Prefeitura Municipal e SAE, de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.919/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto na
compra de emulsão asfáltica pela Prefeitura Municipal e SAE, mês a mês, de janeiro
de 2017 até a presente data. 1.920/18 - Requer informações a respeito de quanto foi
gasto pela Prefeitura Municipal e SAE com a empresa terceirizada Ourigrama, mês a
mês, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.921/18 - Requer informações a respeito
dos pagamentos realizados, no total de R$ 4.020.515,61, em 18 meses, para a
empresa C. Brasil Serviços de Limpeza Conservação e Transportes Eireli e, também,
o envio de cópia de toda a documentação do Processo Administrativo nº 972/2016
dessa empresa. 1.922/18 - Requer informações a respeito de quanto foi arrecadado
com taxas de fiscalização em geral das empresas do Município, mês a mês, de janeiro
até a presente data. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.923/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar revitalização
no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América. 1.924/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar serviços de revitalização no
Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick - Monstrinho. 1.925/18 Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar corrimão nas escadarias
de acesso ao Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick - Monstrinho.
1.926/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar melhorias
nas mesas e bancos de concreto existentes no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi
- Jardim América. 1.927/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se

intensificar a fiscalização de terrenos baldios, de forma a evitar o acúmulo de lixo e
criação de animais peçonhentos. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.928/18 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura
reformar e ampliar o portão de entrada de viaturas no 31º Batalhão de Polícia Militar
do Interior. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.929/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar exposição dos trabalhos do
NEI "Jenny Moraes Ferreira de Sá" e da EMEI "Clara Augusta de Noronha",
referentes aos 100 anos de Ourinhos, nos órgãos públicos municipais (Câmara
Municipal, Teatro e outros). 1.930/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar reforma e plantio de árvores no NEI "Jenny Moraes Ferreira de Sá".
1.931/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e plantio
de árvores na EMEI "Clara Augusta de Noronha". Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.932/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
901/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar redutores de
velocidade na Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", defronte aos nºs
1.210 e 1.237. 1.933/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
câmeras de videomonitoramento e sistema de alarme em todos os reservatórios de
água do Município, na Vila São João, Vila Musa, Vila Margarida, Vila Santa Maria,
Vila Boa Esperança – 2ª Seção, Jardim Santa Fé, Jardim das Paineiras, Jardim São
Silvestre, Jardim Anchieta, Jardim Bela Vista, Residencial Parque dos Diamantes,
Ville de France II, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB) e no
Pátio da SAE. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.934/18 Requer informações sobre a existência de previsão para a realização de atividades
e/ou opções de lazer na Praça Douglas Gasparini Paris. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.935/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se retirar as carcaças de veículos que se encontram abandonadas no Jardim
Guaporé. 1.936/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar um
semáforo para pedestres no cruzamento das Ruas São Paulo e Paraná. 1.937/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, paisagismo e
melhorias na iluminação na Rotatória Leonilda Sândano Cassetari, no cruzamento da
Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Rafael Cassetari. 1.938/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, paisagismo e melhorias
na iluminação na rotatória do cruzamento da Avenida Gastão Vidigal com a Rua Rio
de Janeiro. 1.939/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar as
calçadas do viaduto da Avenida Jacinto Ferreira de Sá sobre a Rodovia Raposo
Tavares. 1.940/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar poste de
iluminação localizado na Rua Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 1.941/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
139/2018, que solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Olívio
Minucci e Júlio Zaki Abucham. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.942/18 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº
4.166/1998, que dispõe sobre reserva proporcional de assentos em tamanho especial,
ficando os estabelecimentos de uso público a reservarem 5% do total de assentos em
tamanho especial para pessoas obesas. 1.943/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves,

localizada entre as Ruas José Olímpio de Almeida e Manoel Vieira Júnior - Jardim
Europa. 1.944/18 - Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de
Ourinhos, sobre a possibilidade de se incluir o Residencial Parque Gabriela no
itinerário de alguma das linhas de circular e, consequentemente, implantar ponto de
ônibus nesse bairro. 1.945/18 - Requer informações, com urgência, sobre a renovação
do convênio da Operação Atividade Delegada, entre a Prefeitura Municipal e a
Polícia Militar. 1.946/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.534/2018, que
solicita varrição periódica, no máximo de quinze dias, nas ruas do Jardim Europa,
priorizando as praças do bairro. A seguir, o Segundo Secretário realizou a leitura dos
requerimentos de urgência: Requerimento nº. 1.947/18 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 49/2018. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa,
nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de
urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 49/2018, proveniente dos
Vereadores Abel Diniz Fiel, Edvaldo Lúcio Abel, Raquel Borges Spada e Éder Júlio
Mota, que dispõe sobre a criação da "Marcha para Jesus" no âmbito do município de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A apresentação da referida
proposta visa manifestar a união entre católicos e protestantes, reunidos num visível
sinal de união, no Município. A "Marcha para Jesus" também faz parte do calendário
oficial do País desde setembro de 2009, quando a Lei Federal nº 12.025 foi
sancionada. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime
de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2018.
Requerimento nº. 1.948/18 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 52/2018. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais,
ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o
Projeto de Lei nº 52/2018, proveniente do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, que
dispõe sobre denominação de próprio municipal (Pista de Caminhada e Lazer
Evandro Gonçalves Machado). JUSTIFICATIVA: A apresentação da referida
proposta visa denominar a atual pista de caminhada situada na Avenida Vereador
Múcio Correia da Silva e na Avenida Santino Brianezi, como Pista de Caminhada e
Lazer Evandro Gonçalves Machado. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto
seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 7 de
agosto de 2018. Na sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações
apresentadas: Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.726/18 - Solicita
manutenção da calçada na Rua 3 de Maio, próximo à EMEI “Profa. Judith Leonis
Villas Boas” - Vila Margarida. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
1.727/18 - Solicita providências quanto ao combate de pernilongos próximo ao
Residencial Royal Park. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.728/18 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas
Prof. Francisco Dias Negrão e Maria Galdina Rabello - Jardim Josefina. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.729/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa buracos" em toda a extensão da Alameda Paulo
Nascimento Júnior. 1.730/18 - Solicita melhorias no calçamento ao redor da EE
"Domingos Camerlingo Caló". Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.731/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas da Vila Perino.
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.732/18 - Solicita, em caráter de urgência,

pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres, "PARE" e de estacionamento em
45 graus) na Rua Antônio Carlos Mori - Centro. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.733/18 - Solicita poda de árvore na Rua Adail Faria da Cunha,
defronte ao nº 133. 1.734/18 - Solicita poda de árvore na Rua Adail Faria da Cunha,
defronte ao nº 205. 1.735/18 - Solicita a construção de boca de lobo no cruzamento
das Ruas Maria Cunha de Souza e José Maia de Oliveira - Vicentino - Parque Minas
Gerais. 1.736/18 - Solicita a instalação de balanção de concreto no cruzamento das
Ruas Maria Cunha de Souza e José Maia de Oliveira - Vicentino - Parque Minas
Gerais. 1.737/18 - Solicita limpeza e varrição periódica, ao menos uma vez por
semana, em todas as praças do Município. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.738/18 - Solicita a instalação de lixeiras no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi.
1.739/18 - Solicita pintura do desenho da tradicional brincadeira de "amarelinha" nas
praças, áreas de lazer e Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão).
Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.740/18 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a Praça Mário
Santos Soares - Marico - Jardim Tropical. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.741/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED na Praça dos Comerciários - Jardim São Judas Tadeu. 1.742/18 - Solicita pintura
de sinalização de solo (estacionamento em 45 graus) em toda a extensão da rua
paralela à Praça Henrique Tocalino, que liga as Ruas Paraná e Dr. Antônio Prado.
1.743/18 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Praça Mário Santos Soares Marico. 1.744/18 - Solicita poda de árvore na Rua Etelvina Gonçalves Penna,
defronte ao nº 289 - Jardim Tropical. Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida
Silva: 1.745/18 - Solicita poda de árvore na Rua Eliza Fernandes Braz, defronte ao nº
46 - Jardim Paulista. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.746/18 Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Marina Cardana
Campeão. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.747/18 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Independência.
1.748/18 - Solicita troca de lâmpadas nos postes de iluminação da praça da academia
da saúde no Jardim Independência. 1.749/18 - Solicita estudo e análise de árvore para
corte na Rua João de Almeida Prado, defronte ao nº 233 – Jardim Itamaraty. 1.750/18
- Solicita a instalação de lâmpadas de LED em todos os postes de iluminação do
Jardim Independência. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.751/18 Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Luiz Nogueira, no trecho
compreendido entre as Ruas Onofre Antônio Pasquetta e Maurício Biondo Netto Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 1.752/18 - Solicita operação "tapaburacos", reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Júlio
César Acosta Chimenes, no trecho compreendido entre as Ruas Raphael Noschesi e
Benedito Lopes Silva – Jardim Paris. 1.753/18 - Solicita operação "tapa-buracos",
reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Benedito Lopes
Silva – Vila Nossa Senhora de Fátima. 1.754/18 - Solicita operação “tapa-buracos”
em toda a extensão da Rua Achilles Zamboni - Parque Pacheco Chaves. Indicação
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.755/18 - Solicita o plantio de árvores
frutíferas no entorno do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.756/18 - Solicita operação “tapa-

buracos” e reperfilamento asfáltico em toda a extensão Rua Alcides Chierentin –
Jardim Anchieta. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.757/18 Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Francisco Jacob Davanso – Vila Boa
Esperança. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.758/18 - Solicita retirada de
galhadas na Rua José Corrêa Custódio, defronte ao n° 314. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.759/18 - Solicita a erradicação de árvore
comprometida, com risco de queda sobre residência e fiação, na Rua Dr. Osmar
Viana, defronte ao nº 505 – Loteamento Villarville. 1.760/18 - Solicita a erradicação
de árvore comprometida, com risco de queda sobre residência e fiação, na Rua
Ulysses Guimarães, defronte ao nº 397 - Núcleo Habitacional “Asise Chequer
Nicolau". 1.761/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Vendramini – Vila
Boa Esperança. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.762/18 Solicita repintura de lombadas em toda extensão da Rua Raul Pinto da Fonseca –
Jardim Santa Fé. 1.763/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todas
as ruas do Jardim São Judas Tadeu. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.764/18 - Solicita urgente construção de canaleta ou recuperação total de guia e
sarjeta para o escoamento de águas pluviais na Rua Álvaro Doriguello, esquina com a
Rua Comandante Leonor Pedrotti - Residencial Recanto dos Pássaros. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 1.765/18 - Solicita a implantação de ponto de parada
de ônibus circular, com cobertura, entre as Avenidas André Monteiro Rodrigues e
Vereador Múcio Correia da Silva, próximo ao n° 1.046. 1.766/18 - Solicita a
instalação de lombofaixa e/ou redutor de velocidade na Avenida Henrique Migliari,
defronte ao n° 1.028. 1.767/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
"tapa-buracos" nas Ruas Adalberto Dias Bogado e Milton de Abreu –– Residencial
Recanto dos Pássaros. 1.768/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
"tapa-buracos" em toda extensão da Rua Francisco Constante Netto, no trecho
compreendido entre as Ruas Alice Ribeiro da Silva e Luiz Nogueira. Indicações do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.769/18 - Solicita poda de árvore na Rua
João Moya Restoy, defronte ao n° 480 – Jardim Paulista. 1.770/18 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Lourenço Jorge. 1.771/18 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cardoso Ribeiro. 1.772/18
- Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Joaquim Luiz da
Costa. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 1.773/18 - Solicita pintura das
faixas de pedestre, dos estacionamentos em 45 graus e das guias e sarjetas na Rua
São Paulo - Centro. 1.774/18 - Solicita pintura das faixas de pedestre, de
estacionamentos em 45 graus e das guias e sarjetas na Avenida Dr. Altino Arantes Centro. 1.775/18 - Solicita pintura das faixas de pedestre, de estacionamentos em 45
graus e das guias e sarjetas na Rua 9 de Julho - Centro. Indicações do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.776/18 - Solicita a pintura de todos os redutores de
velocidade e lombadas do Município. 1.777/18 - Solicita recapeamento asfáltico na
Rua Belo Horizonte, entre a Rua Duque de Caxias e a Avenida Domingos Perino.
1.778/18 - Solicita a varrição dos pedriscos residuais dos serviços de recapeamento.
Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.779/18 - Solicita roçada e limpeza
dos terrenos próximos à Associação Defensora dos Animais de Ourinhos - ADAO, no
sentido de diminuir a proliferação de cobras, ratos e escorpiões na região. Indicação

do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.780/18 - Solicita pintura e demarcação
no campo de futebol da Sandiza. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.781/18 - Solicita a retirada de galhadas no cruzamento das Ruas Antônio Zaki
Abucham e José Corrêa Custódio. 1.782/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua
José Corrêa Custódio defronte ao nº 314. O Segundo Secretário deu continuidade
com a leitura das moções apresentadas à mesa: Moção do Vereador Abel Diniz Fiel:
143/18 - De congratulações ao piloto João Luis Guttierrez Pocay, pela conquista do
Campeonato Brasileiro de Kart da categoria Novatos, na 53ª edição encerrada no dia
21 de julho, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). Moção da Vereadora
Raquel Borges Spada: 144/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Lídia Cabral
Faria. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 145/18 - De congratulações e
aplausos à 12ª Regional da AIPOMESP - Associação dos Policiais Militares da
Reserva, Reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar
do Estado de São Paulo em Ourinhos-SP. Moção dos Vereadores Abel Diniz Fiel,
Éder Júlio Mota e Edvaldo Lúcio Abel: 146/18 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Airton Almeida (Café). Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 147/18 - De
congratulações ao Sr. João Doria, pela visita realizada em nosso Município. Moções
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 148/18 - De congratulações e aplausos a todos os
organizadores da 1ª Marcha para Jesus, que ocorrerá no dia 15 de setembro em nosso
Município. 149/18 - De congratulações e aplausos à Farmativa Farmácia de
Manipulação, pela qualidade nos serviços prestados, há anos, à população
ourinhense. 150/18 - De congratulações e aplausos à empresa Ouri-Maq, pela
qualidade nos serviços prestados, há muitos anos, à população ourinhense. Moção do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 151/18 - De congratulações ao Sr. Cícero de
Pais, pela premiação conquistada no 4º Concurso de Poesias, promovido pela
Biblioteca Lyda Frayse. 152/18 - De congratulações ao Sr. Leandro Bertola, pela
participação na 3ª Mostra de Cenas Curtas. Moção do Vereador Cícero de Aquino:
153/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Umbelina de Souza Rocha. Moção do
Vereador Éder Júlio Mota: 154/18 - De congratulações à Igreja Assembleia de Deus
- Ministério do Belém, aos organizadores e a todos os jovens pelo grande empenho na
realização do 33º Congresso de Jovens da UMADEOUR. Moção do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 155/18 - De apoio ao Congresso Nacional, em favor da
aprovação do Projeto de Lei nº 4.754/2016, a fim de garantir as prerrogativas
constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo. As moções de
congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto que as
moções de pesar encontram-se aprovadas de acordo com o regimento interno. 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. Fizeram pedidos de destaque os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel do requerimento nº. 1.914/2018 e o Flávio Luís
Ambrozim do requerimento nº. 1.887/2018. Não havendo mais pedido de destaque de
requerimentos, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s
1.878 a 1.946/2018 e as Moções nº.s 143, 145, 147 a 152, 154 e 155/2018, com

exceção dos requerimentos destacados e do requerimento nº. 1.865/18 remanescente
da sessão anterior. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio
Abel, Abel Diniz Fiel, Éder Júlio Mota, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida
Lima, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto, Alexandre
Florencio Dias, Salim Mattar e Anísio Aparecido Felicetti. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão para prestar homenagem ao piloto João Luis Guttierrez Pocay.
Reaberta a sessão, o Senhor Presidente colocou em votação os requerimentos nºs
1.878 a 1.946/2018 e as moções nº.s 143, 145, 147 A 152, 154 e 155/2018. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Flávio Lúís Ambrozim solicitou a retirada de
destaque do requerimento nº. 1.887/2018. Dando continuidade, o Sr. Presidente
colocou em votação os requerimentos e moções apresentados, APROVADOS por
unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento
nº. 1.865/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer a convocação, de acordo
com a Lei Orgânica do Município, do Superintendente da SAE o Sr. Marcelo Simone
Pires com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre sua pasta à esta Câmara
Municipal. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado emvotação
nominal e APROVADO por unanimidade. Fez o uso da palavra para justificativa de
voto o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. 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 Senhor 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,
Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Ariovaldo de
Almeida Silva, 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 Requerimento nº. 1.947/18 de iniciativa do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 49/2018 proveniente
dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Edvaldo Lúcio Abel, Raquel Borges Spada e Éder
Júlio Mota, que dispõe sobre a criação da "Marcha para Jesus" no âmbito do
município de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação nominal e APROVADO por unanimidade. Aprovado
o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Carlos Alberto Costa
Prado para atuar como relator especial ao Projeto de Lei nº 49/2018 e suspendeu a
sessão pelo espaço de tempo necessário para elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria dos Vereadores Abel Diniz Fiel,
Edvaldo Lúcio Abel, Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota, que dispõe sobre a
criação da "Marcha para Jesus" no âmbito do município de Ourinhos e dá outras
providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 7 de
agosto de 2018, Carlos Alberto Costa Prado – Relator. Lido o parecer, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 49/2018. O Senhor Presidente

comunicou que o Vereador Anísio Aparecido Felicetti também assina o Projeto de
Lei nº 49/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota,
Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel e Raquel Borges Spada. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.948/18 do Vereador
Abel Diniz Fiel que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
52/2018 proveniente do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (Pista de Caminhada e Lazer Evandro Gonçalves
Machado). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal e APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o
Sr. Presidente nomeou o Vereador Cícero de Aquino para atuar como relator especial
ao Projeto de Lei nº 52/2018 e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário
para elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do parecer: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, que dispõe sobre denominação de
próprio municipal (Pista de Caminhada e Lazer Evandro Gonçalves Machado),
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 7 de agosto de
2018, Cícero de Aquino – relator. Lido o parecer, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 52/2018. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Não havendo matérias a
serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal
os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio
Mota, Caio César de Almeida Lima e Mário Sérgio Pazianoto. Não havendo mais
quem queira se manisfestar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima Quinta 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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