ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao décimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e dezesseis 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 Sexta 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 questão
de ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Maria de Lourdes Nunes Faria. O Senhor Presidente Alexandre
Araujo Dauage também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Maria Agrela de Barros. A seguir, o Senhor Presidente colocou em votação as Atas da
25ª. Sessão Ordinária e da 6ª. Sessão Extraordinária de 2018, aprovadas 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 ao Requerimento
nº. 1.753/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimento nº. 1.833/2018
do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 1.647 e 1.877/2018 do Vereador
Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 1.690, 1.717, 1.718, 1.727, 1.728,
1.735, 1.736, 1.804, 1.812, 1.820, 1.845, 1.851 e 1.862/2018 do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s do Vereador 1.692, 1.693 e 1.694/2018
Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 1.417, 1.559, 1.622, 1.623, 1.630, 1.682, 1.683,
1.684, 1.685, 1.686, 1.695, 1.696, 1.697, 1.698, 1.702, 1.703, 1.710, 1.761, 1.764,
1.765, 1.768, 1.785, 1.788 e 1.864/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimentos nº. s 1.237 e 1.729/2018 do Vereador Flávio Luís Ambrozim;
Requerimento nº. 1.711/2018 Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 1.651,
1.652, 1.757 e 1.771/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº.

1.365/2018 dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ofício n°
209/18/GAB-SAE da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS – SAE – encaminhando processos de compras e serviços do mês de
julho de 2018. Convite, recebido via e-mail, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE OURINHOS para a palestra “Motivando o dia a dia”, a se realizar
no dia 03 de setembro de 2018, às 19 horas, no Teatro Municipal “Miguel Cury”. 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. 54/2018 de iniciativa do Vereador Abel Diniz Fiel que
autoriza o Poder Executivo, por intermédio da SAE - Superintendência de Água e
Esgoto -, a receber doações de seus usuários à Comunidade Terapêutica Missão Vida
e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 55/2018 oriundo do Vereador Aparecido
Luiz que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça José Minucci "Bicuia Taxista"). Projeto de Lei nº. 56/2018 proveniente do Vereador Aparecido
Luiz que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Elza Maria de Barros
Souza). As matérias anunciadas serão encaminhadas 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 ao Projeto de Lei nº. 36/2018: Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 36/2018: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Romeu Biazotti), esta Comissão observou ser necessária a supressão do trecho
“revogadas as disposições em contrário” do artigo 3°., conforme orientação
jurídica. Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 18 de julho
de 2018. Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Realizada a leitura do parecer da
comissão e por contar com alteração sugerida, o Senhor Presidente colocou em
discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Na sequência, o primeiro secretário realizou a leitura
do parecer da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Veto Total nº. 01/2018 e aos
projetos em tramitação: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Veto
Total nº. 01/2018 ao Projeto de Lei nº. 65/2017: Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito do Veto Total n° 01/2018, de iniciativa do
Prefeito Municipal, ao Projeto de Lei n° 65/2017, do Vereador Flávio Luís
Ambrozim, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de lâmpadas de LED
nos novos loteamentos do Município 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, 18 de julho 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. 40/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Éder Júlio Mota, que

dispõe sobre denominação de via pública (Rua Mario Duarte Ribeiro), 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, 18 de julho 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 Decreto Legislativo nº. 03/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Alexandre Araujo Dauage, que institui o Diploma Comemorativo a ser outorgado à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos - APAE, pelo transcurso
dos 50 Anos de Fundação, 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, 18 de julho de 2018. Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de
Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os projetos
e o veto total cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser inseridos na
Ordem do Dia das próximas sessões. Dando continuidade, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da
Comissão de Finanças e Orçamento: Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
do Protocolo nº 457, de 13 de junho de 2018, referente ao Ofício SMPF- 141/2018
da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, de 13 de junho de 2018, que
encaminha os Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria referentes ao período de
20/04/2018 a 06/06/2018, com os nº. s 73 a 102, 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, 08 de agosto de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente
Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº 446, de 08 de junho de 2018,
referente ao Ofício nº 152/18/GAB-SAE da SAE - Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos -, de 06 de junho de 2018, que encaminha processos de compras
e serviços da Autarquia Municipal referente ao mês de maio de 2018, 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, 08 de agosto de 2018. Abel Diniz
Fiel – Presidente Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº 501,
de 29 de junho de 2018, referente a Boletins Diário de Tesouraria da SAE –
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, com relação aos dias 04 a
12/06/2018, com os nº. s 100 a 106/2018, 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, 08 de agosto de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente Relator;

Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº 473, de 18 de junho de 2018,
referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 144/2018, de 14 de junho de 2018, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, informando que a Prefeitura
recebeu transferência de recursos da União, 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, 08 de agosto de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente
Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Os
projetos lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa.
Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.949/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.721/2017, que solicita construção de uma ponte de estrutura metálica, com
fechamento lateral para maior segurança, no Córrego Água das Furnas - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
1.950/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
alteração do sentido do trânsito para mão única de direção na Rua Benedita
Fernandes Cury, no trecho entre a Rua do Expedicionário e a Rua José Justino de
Carvalho. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.951/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.344/2017, que solicita implantação, em
caráter de urgência, de lombofaixa defronte ao NEI "Dulcinéia Aparecida Silvestrini
Martins", na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino nº 115 - Jardim Flamboyant.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.952/18 - Requer informações a
respeito de quando será realizada a consulta de oftalmologia da Sra. Maria Alice de
Oliveira, de 70 anos, que está esperando há mais de 10 meses para ver a situação da
catarata em seus olhos. 1.953/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
195/2018, que requer informações a respeito da situação financeira atual do
Município. 1.954/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 354/2018, que
requer informações a respeito da possibilidade de se instalar semáforo entre a Rua
Almirante Barroso e a Avenida José Bonifácio. 1.955/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 353/2018, que requer informações a respeito da possibilidade
de se instalar semáforo entre a Rua Cardoso Ribeiro e a Avenida Dr. Altino Arantes.
1.956/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar semáforo ou
realizar melhorias no trânsito entre a Rua Paraná e a Avenida Gastão Vidigal.
1.957/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 505/2018, que requer o
envio de uma lista contendo o nome e a numeração dos 250 quarteirões recapeados
e/ou reperfilados e dos 615 quarteirões onde foram realizadas operações “tapaburacos”. 1.958/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 357/2018, que
requer informações a respeito de onde foram utilizados os valores arrecadados com
multas de trânsito dos radares fixos, no total de mais 2 milhões de reais em 2017, no
Município. 1.959/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 535/2018, que
requer informações a respeito de para onde foi destinado o apoio financeiro aos
municípios, no valor de R$ 878.796,02, enviado pelo Governo Federal para Ourinhos

no final de 2017. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.960/18 - Requer informações sobre emendas parlamentares recebidas pelo
Município, nos últimos dois anos até a presente data. 1.961/18 - Requer informações
sobre a fiscalização de terrenos baldios, com relação ao prazo dado aos proprietários
para realizarem limpeza e construção de calçadas e muretas de proteção. 1.962/18 Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de vagas de
estacionamento ao redor e nas proximidades do Mercado Municipal. Requerimentos
do Vereador Cícero de Aquino: 1.963/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 1.208/2018, que solicita reparos no asfalto da Rua do Expedicionário, no trecho
entre o nº 1.917 e o cruzamento com a Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas.
1.964/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de
Ourinhos - CCMRO. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.965/18 Requer informações sobre os pagamentos realizados, no total de R$ 1.374.962,04,
para a Cooperativa Brasileira de Trabalho dos Profissionais das Artes e, também, o
envio de cópia de toda a documentação do Processo Administrativo nº 239/2018.
1.966/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 628/2018, que requer
informações a respeito do aeroporto no Município. 1.967/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 668/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
construir passeio público na Rua Onofre Alves Moreira, paralela à Rodovia Melo
Peixoto. 1.968/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 672/2018, que
requer cópia dos processos contra a população no Cartório e Fórum, por atrasos de
impostos municipais, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.969/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 673/2018, que requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Segurança Pública, a respeito de ações e projetos para
diminuir os assaltos que estão ocorrendo no comércio, residências, automóveis e
motos. 1.970/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 688/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.971/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 689/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura do Jardim Paris.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.972/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar patrulhamento pela Guarda Municipal na Praça
Manoel Lopes, com o intuito de coibir a prática indevida de futebol na área de
preservação do gramado. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.973/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde
no pátio da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta". 1.974/18 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação nº 2.684/2017, que solicita a instalação de balanção de concreto na Rua
Joaquim Floriano da Silva, esquina com a Rua João Ferreira, a fim de eliminar
problemas com poças de água, principalmente em dias com chuvas torrenciais,
causando grande transtorno aos moradores. 1.975/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias e consertos nas calhas da USF "Dr. Cláudio
Dias da Motta". 1.976/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
calçamento e instalação de bancos no pátio interno da USF "Dr. Cláudio Dias da
Motta". Requerimento dos Vereadores Caio César de Almeida Lima e Mário

Sérgio Pazianoto: 1.977/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.362/2018,
que solicita melhorias na sinalização de trânsito na Avenida Presidente Goulart, na
passagem em nível e nos cruzamentos com as Avenidas Santino Brianezi e Sidney
Marcondi - Jardim Santos Dumont. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.978/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos que
viabilizem transformar em cidade mirim uma parte do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá (Recinto da FAPI), visando um melhor aproveitamento do local. Por
questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Éder Júlio Mota. Em seguida, o
Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas: Indicação do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.782/18 - Solicita reparos no telhado da EMEF
"Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.783/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE)
na Rua Cardoso Ribeiro, no cruzamento com a Rodovia Raposo Tavares, próximo à
empresa Petrocar. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 1.784/18 - Solicita
reparos no telhado da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão" - Vila São Luiz. 1.785/18
- Solicita reparos nos telhados da EMEI "Pacheco Chaves" e da EMEF "Prof. Jorge
Herkrath" - Parque Pacheco Chaves. 1.786/18 - Solicita reparos no telhado da EMEI
"Érico Veríssimo" – Vila Boa Esperança. 1.787/18 - Solicita pavimentação na pista de
caminhada do Jardim Matilde. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.788/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Francisco
Masiero. 1.789/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Vicente
Ernesto de Lucca. 1.790/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua
Feirante Benedito Del Col. 1.791/18 - Solicita melhorias na iluminação pública em
toda a extensão da Rua Vereador Adelino Breve. 1.792/18 - Solicita melhorias na
iluminação pública em toda a extensão da Rua Jairo Adalberto Bertaia. 1.793/18 Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua André Gasparoto.
1.794/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua
Antônio Soares da Silva. 1.795/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a
extensão da Rua Duque de Caxias. 1.796/18 - Solicita pintura de sinalização de solo
em toda a extensão do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
1.797/18 - Solicita melhorias na iluminação pública na Rua José Emídio Vicente "Zé
Bonito", defronte ao nº 280. 1.798/18 - Solicita pintura e revitalização em todo o
estacionamento, no passeio público (calçada) e na parte externa do Mercado
Municipal. 1.799/18 - Solicita melhorias na sinalização de trânsito do cruzamento da
Rua Cardoso Ribeiro com a Avenida Dr. Altino Arantes. 1.800/18 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Rua Lázaro Amaro
Moreira, defronte à área verde, próximo ao Rio Pardo. 1.801/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo no entorno da Praça Bertulino Custódio. 1.802/18 - Solicita
operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 1.803/18 - Solicita a poda de árvores em toda a extensão da Rua
José Benedito Frederico. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.804/18 Solicita corte de árvore, com cupim, na Rua Rafael Cassetari, ao lado do nº 375 Jardim América. Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.805/18 Solicita a instalação de duas lombofaixas na Rua Lauro Zimmermann Filho, em
frente ao nº 32, próximo ao Condomínio Moradas e à escola - Jardim Itamaraty.

Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.806/18 - Solicita a instalação de
bebedouro na pista de caminhada que dá acesso aos Jardins Santa Fé e Santos
Dumont. 1.807/18 - Solicita a instalação de bebedouros na Praça Mário Santos Soares
- MARICO. 1.808/18 - Solicita pintura em todo o prédio da EMEI "Pacheco Chaves"
e EMEF "Prof. Jorge Herkrath". Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.809/18 - Solicita a instalação de placas denominativas de ruas em todos os
cruzamentos da Vila Moraes. 1.810/18 - Solicita pintura e revitalização de todas as
praças existentes no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.811/18 - Solicita a implantação
de redutor de velocidade (lombada) na Rua Jornalista Heron Domingues, próximo ao
nº 647, defronte à UBS "Dona Pepa" - Vila Brasil. 1.812/18 - Solicita a implantação
de redutores de velocidade (lombadas) em quatro pontos ao longo da Rua Irineu
Pereira da Silva - Jardim das Paineiras. Indicação do Vereador Ariovaldo de
Almeida Silva: 1.813/18 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada)
na Rua Emílio Roli - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.814/18 - Solicita roçada e limpeza na USF
"Dr. Cláudio Dias da Motta" - Jardim São Jorge. 1.815/18 - Solicita, com urgência, o
conserto da calha da cobertura da quadra poliesportiva da EMEF "Profa. Nilse de
Freitas" - Vila Brasil. 1.816/18 - Solicita a instalação de balanção de concreto no
cruzamento das Ruas José do Patrocínio e Prof. Cândido Barbosa Filho - Parque
Minas Gerais. 1.817/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Antônio Nicomedes Peixe - Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 1.818/18 - Solicita a colocação de fresa asfáltica na Rua 01, continuação da
Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Conjunto Habitacional Ourinhos I. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.819/18 - Solicita a erradicação de árvore na
Avenida Henrique Migliari, defronte ao nº 525 - Vila Boa Esperança. Indicações do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.820/18 - Solicita pintura de sinalização de
solo no cruzamento das Ruas Reinaldo Marcante e Gaspar Ricardo - Vila Marcante.
As indicações que acabam de ser 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 da Vereadora Raquel Borges Spada: 156/18 De congratulações ao Sr. Marcos Leandro Azevedo, pela comemoração do Dia dos
Pais. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 157/18 - De pesar pelo falecimento de
Viviane da Silva. Moção dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo
Dauage e Salim Mattar: 158/18 - De congratulações à EE "Horácio Soares", pelo
transcurso de 70 anos de fundação, oferecendo educação de qualidade no Município.
Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 159/18 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Marcos Augusto Obata. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 160/18 - De
pesar pelo falecimento do Sr. José Augusto Bressanin. Moções do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 161/18 - De congratulações e aplausos à Comercial Camargo, pelos 15
anos de serviços prestados como parte do parque empresarial do Município. 162/18 De congratulações e aplausos à Noiva Linda, pelos 28 anos de serviços prestados
como parte do parque empresarial do Município. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 163/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Mercedes Silva Zanatta.
Moção do Vereador Salim Mattar: 164/18 - De pesar pelo falecimento da Sra.

Therezinha Queiroz. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 165/18 De congratulações à Escola de Futebol Nova Geração, pela conquista da 1ª Taça SulAmericana de Futebol de Base, na categoria 2005. Moção dos Vereadores
Alexandre Araujo Dauage e Cícero de Aquino: 166/18 - De congratulações à
Cachaçaria Água Doce, pelos 25 anos de relevantes serviços dedicados ao nosso
Município. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 167/18 - De congratulações ao
atleta Tiago Tavares de Souza Galan, pela conquista da medalha de ouro na 1ª Copa
Ourinhense de Jiu Jitsu - categoria super pesado, acima de 95 quilos, realizada em 5
de agosto, no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
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 pedidos de destaque de
requerimentos, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s
1.949 a 1.978/2018 e as Moções nº.s 156, 158, 161, 162 e 165 a 167/2018. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Florencio
Dias, Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim,
Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota, Salim Mattar, Mário Sérgio Pazianoto,
Caio César de Almeida Lima, Raquel Borges Spada e Ariovaldo de Almeida Silva.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, os requerimentos e as moçõesforam
colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. Findo o horário
regimental, o Sr. 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. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia,
fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores Aparecido
Luiz, Mário Sérgio Pazianoto, Caio César de Almeida Lima, Ariovaldo de Almeida
Lima, Raquel Borges Spada e Flávio Luís Ambrozim. 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 Sexta 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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