ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao vigésimo nono dia do mês de outubro 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 Trigésima Sétima Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Araujo
Dauage. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel
Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, 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 e colocou em
votação a Ata da 36ª. 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. Por questão de ordem,
o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
da Geovana Guedes Martins. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura na íntegra o Ofício nº. 890/2018 da Santa Casa de
Ourinhos: Ao Excelentíssimo Senhor Alexandre Araujo Dauage Presidente da
Câmara Municipal de Ourinhos, Rua dos Expedicionários nº. 1.550. Conforme
solicitado no Ofício nº. 399/09/2018 – Câmara Municipal de Ourinhos de
24/10/2018, a Santa Casa de Ourinhos tem a informar que houve contato solicitando
a transferência da menor Geovana Guedes Martins, conforme cronologia abaixo:
10:34 horas – Setor Núcleo Interno de Regulação da Santa Casa recebe ligação da
UPA, através da Assistente Social informando o pedido de internação da menor;
conforme protocolo, há que ocorrer o contato médico UPA – médico Santa Casa
previamente à transferência. 10:39 horas – É feito o contato pela Santa Casa através
da Dra. Jukarla com a Dra. Valeska; 10:50 horas – SAMU pede confirmação da
transferência e é informado que a Dra. Jukarla está naquele momento passando o
caso para Dra. Simone – médica intensivista da UTI Infantil; 11:30 horas – O
Núcleo Interno de Reulação da Santa Casa retorna para o SAMU a pedido da Dra.
Jukarla, a qual alertou que a transferência deveria ser com SAMU ALFA.

Concomitantemente é informada a UPA através da Assistente Social a liberação para
a transferência; 11:04 horas – Santa Casa recebe ligação da Dra. Fernanda (UPA)
pedindo para falar com Dra. Simone sobre vaga da UTI Infantil, mas a mesma não
pode atender pois está em atendimento a prematuro, sendo informada que a menor
Geovana receberá o primeiro atendimento no Pronto Socorro; 11:24 horas – Menor
chega ao Pronto Socorro tendo atendimento na Sala de Emergência e com atuação
da médica Pediátrica, para estabilização da paciente e após ser encaminhada para
UTI Infantil; 11:30 horas – Administrado soro antiescorpiônico, no Pronto Socorro;
13:20 horas – Entrada na UTI Infantil. Atenciosamente, Rubens Vertemati, VicePresidente Administrativo da ASCMO. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o
Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou
a leitura do resumo dos demais ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº. s 2.143, 2.168,
2.290, 2.291 e 2.292/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº.
s 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.159, 2.161, 2.270 e 2.271/2018
do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 2.278 e 2.282/2018 do Vereador
Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 1.458, 2.182, 2.184, 2.186, 2.249 e
2.250/2018 Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s 2.231, 2.233, 2.272,
2.273, 2.274, 2.275, 2.276 e 2.300/2018 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº. s 2.098, 2.195, 2.196, 2.257, 2.284, 2.285, 2.286, 2.287 e
2.288/2018 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 2.139, 2.190 e
2.295/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 2.158, 2.181,
2.183 e 2.241/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimento nº.
2.162/2018 da Vereadora Raquel Borges. Os ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. Na sequência, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis emitidos aos projetos de lei desta casa: Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 66/2018: 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 Luiz Alvaraz), 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 outubro 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. 67/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, que cria o “Fórum Municipal de Combate à Pedofilia e à Pornografia
Infantil no Município de Ourinhos” e dá outras providências, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 25 de outubro 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. 68/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis

análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Caio César de Almeida
Lima, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Frei Antônio Desideri), 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 outubro 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 Complementar nº. 27/2018 : Senhor Presidente após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Chefe do Executivo, que revoga a Lei Complementar nº. 708, de 7 de junho de 2011,
que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor
da NUTRIER ALIMENTOS LTDA - EPP 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 outubro 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 Complementar nº. 29/2018 : Senhor Presidente após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do
Executivo, que dá nova redação ao art. 49 da Lei Complementar nº. 936, de 05 de
julho de 2016, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município-PGM
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 outubro 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 Complementar nº.
30/2018: Senhor Presidente após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que altera Anexo III da Lei
Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 25 de
outubro de 2018. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima
– Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os projetos cujos
pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser encaminhados às demais
comissões competentes ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Logo
após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.358/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
avaliação técnica, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, de uma árvore (Sibipiruna), situada na Rua
Manoel Vieira Júnior, defronte ao nº 111. 2.359/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar alambrado com portão defronte à Usina do Saber

"Leonardo da Vinci", ao lado da EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves".
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.360/18 - Requer
informações a respeito das providências que serão tomadas quanto à dificuldade
encontrada pelos munícipes que desejam descartar materiais inservíveis, como
resíduos de limpeza de quintal. 2.361/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar revitalização em todas as praças públicas, em comemoração aos 100
anos do Município. 2.362/18 - Requer informações a respeito das medidas que serão
adotadas para suprir a constante falta de remédios nos postos de saúde do Município.
2.363/18 - Requer informações a respeito dos planos e ações que serão executados
para conter a proliferação de escorpiões, pernilongos e outros animais peçonhentos.
2.364/18 - Requer informações a respeito do número de pacientes atendidos na UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho", nos últimos 12 meses, acometidos por picada de escorpião
em nosso Município. 2.365/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar iluminação pública nas passarelas de pedestres existentes sobre a Rodovia
Raposo Tavares, no perímetro urbano do Município. Requerimento do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 2.366/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
realizar avaliação técnica em árvore situada na Rua Belo Horizonte com a Rua
Francisco Sales Eulálio. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
2.367/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
pontilhão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá, de forma que possibilitará a travessia
mais segura para cadeirantes, ciclistas, pedestres e mães com carrinho de bebê.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 2.368/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar estudos para que seja implantado um ambulatório
médico em uma das salas do Centro de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio da
Prefeitura), para atendimento aos servidores públicos do nosso Município. 2.369/18 Requer informações sobre a possibilidade de se construir um vestiário no campo de
futebol localizado no cruzamento das Ruas Maria Pacheco e Chaves e Joaquim Lopes
- Parque Pacheco Chaves. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
2.370/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
estrada de acesso aos novos condomínios do Jardim Itamaraty. Requerimentos do
Vereador Éder Júlio Mota: 2.371/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se substituir os tubos de concreto das galerias de águas pluviais, para tubos de
diâmetros maiores, que suportem maiores volumes de água, nos bairros: “Barra
Funda”, Jardim Vista Alegre e adjacências. 2.372/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.100/2018, que solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED na ponte para pedestres que interliga o Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi e o Jardim do Sol. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 2.373/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.125/2018, que requer informações sobre a possibilidade de urgentes providências
quanto aos alagamentos que vêm ocorrendo em dias chuvosos na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, defronte ao nº 2.184. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 2.374/18 - Requer informações a respeito de quando será solucionado o
problema da infestação de escorpiões no Município, principalmente este vereador
vem solicitando ações para evitar e providências para solucionar desde 2017, através
dos Requerimentos nº. s 1.949/2017, 3.612/2017, 509/2018 e 1.864/2018.

Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Ariovaldo de Almeida
Silva, Éder Júlio Mota, Abel Diniz Fiel, Mário Sérgio Pazianoto, Aparecido Luiz
e Raquel Borges Spada: 2.375/18 - Requer informações e providências imediatas
para implantação, na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, de serviço exclusivo
de sorologia para atendimento direto a qualquer cidadão no hospital, nos casos de
picada por animais peçonhentos, sem exigência do protocolo de triagem preliminar
na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 2.376/18 - Requer informações sobre o estoque de soros antiescorpiônicos e
outros para atendimentos de pacientes com picadas de animais peçonhentos, somente
em casos de urgência, onde a espera por transferência para a Santa Casa pode piorar
consideravelmente seu quadro clínico. 2.377/18 - Requer informações, junto ao
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, UPA "Dr. Hélio Migliari Filho"
e Associação Santa Casa De Misericórdia, a respeito do atendimento da menina
falecida recentemente por picada de escorpião, noticiado em vários órgãos de
imprensa. 2.378/18 - Requer informações sobre a falta de água na região central do
Município, principalmente no período noturno, atrapalhando o funcionamento de
lanchonetes, restaurantes, choperias e outros. 2.379/18 - Requer informações a
respeito da dedetização de creches, escolas, unidades de saúde, próprios públicos e
alugados, no sentido de se preservar alunos, servidores, funcionários, idosos e toda a
população em geral. 2.380/18 - Requer informações sobre o estudo técnico do
aumento da proliferação das chamadas pragas urbanas: ratos, aranhas, cobras, baratas
e os temidos escorpiões, que apresentam risco imediato à saúde no Município.
2.381/18 - Requer informações a respeito da fiscalização e atendimento da Lei nº
13.466/2017, que altera a Lei nº 10.741/2003, do Estatuto do Idoso, estabelecendo
prioridade de pessoas com mais de 80 anos no atendimento em relação aos demais
idosos, principalmente em todo os atendimentos de saúde, exceto em casos de
emergência. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.382/18 Requer informações sobre a previsão, projeto ou programação para a realização de
recapeamento asfáltico na Rua Vitório Christoni. Requerimentos do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 2.383/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se alterar para mão única de direção, sentido bairro-centro, a Rua Prof. Cândido
Barbosa Filho, no trecho entre as Ruas Orlando Azevedo e Osório Alves da Silva,
bem como fazer as devidas sinalizações. 2.384/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar poste de energia na Praça Manoel Lopes, para a utilização
dos feirantes aos domingos. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 2.385/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 381/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na rede de galerias
pluviais da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, entre os nº. s 19 e 39, tendo em
vista as frequentes inundações que ocorrem no local. 2.386/18 - Requer informações
sobre as construções existentes próximas aos córregos e em áreas de risco e de
preservação permanente no perímetro urbano do Município. 2.387/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se notificar os proprietários de terrenos
localizados no perímetro urbano do Município que ainda não possuem calçada e
mureta de proteção. 2.388/18 - Requer informações sobre os planos e ações que serão
realizados para melhorar a fluidez do trânsito na área central do Município. 2.389/18

- Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar a ronda da guarda
patrimonial nas praças do Município no período noturno, a fim de inibir o
vandalismo. 2.390/18 - Requer informações sobre as providências a serem tomadas
quanto ao grande número de andarilhos e moradores de rua que perambulam na Praça
Melo Peixoto, na Praça Miguel Mofarrej e no Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 2.391/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se aumentar o repasse financeiro para a AMO-SIM, a fim de
aumentar o número de jovens atendidos pela instituição. 2.392/18 - Requer
informações sobre os locais onde estão sendo investidos os valores arrecadados com
multas de trânsito no Município. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 2.393/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
revitalização, bem como instalar lâmpadas de LED na Área de Lazer 308 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant. 2.394/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 282/2018, que solicita pintura de sinalização de solo na rotatória de
acesso aos bairros: Vila Brasil, Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant,
Jardim Anchieta, Jardim Josefina, Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau
(CDHU), entre outros. 2.395/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
153/2018, que solicita recapeamento asfáltico nas rotatórias de acesso aos bairros:
Vila Brasil, Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant, Jardim Anchieta,
Jardim Josefina e Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU), entre outros.
2.396/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.573/2018, que solicita a
recuperação ou reforma do redutor de velocidade da Rua do Expedicionário, defronte
ao nº 1.550. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.397/18 Requer estudos sobre a possibilidade de diminuir 5 minutos em cada aula, para se
realizar aulas de libras nas escolas, visando a inclusão de alunos e pais de alunos,
com isso restaria 50 minutos para ser ministrada aulas de libras. 2.398/18 - Requer
estudos sobre a possibilidade de se instalar em nosso Município o Caps InfantoJuvenil, para atender crianças de 3 a 18 anos incompletos, nos casos de transtornos
mentais graves e persistentes (depressão grave, psicoses, quadros ansiosos severos e
dependência química). Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.399/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando construir,
nos próximos loteamentos, bueiros "inteligentes", que consiste em um cesto coletor
com alças laterais de metal, produzida em diversas medidas de acordo com cada
bueiro, especificamente para cada modelo já existente na rede, afim de facilitar o
trabalho de limpeza, remoção e manutenção. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 2.400/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Saúde, sobre o aumento de per capita do atendimento/acompanhamento de paciente
em reabilitação do desenvolvimento psicomotor, bem como sobre a manutenção do
convênio com a APAE, referente à Unidade de Cuidados Diários, mantido pelo
município de Ourinhos. Requerimento dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto,
Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido
Felicetti, Raquel Borges Spada e Abel Diniz Fiel: 2.401/18 - Requer informações e
providências imediatas para implantação, na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos,
de serviço de pediatria para atendimento direto de crianças com idade de até 12 anos,
sem exigência do protocolo de triagem preliminar na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".

Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.402/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se dispor professores para ministrar curso de
braille no Município. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.403/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.047/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a infraestrutura interna e
externa do NEI "Professora Hilda Kortz Amaral Santos", no Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari, instalando tomadas internas e externas,
caixas de fiações elétricas próximas aos computadores, ventiladores e calhas para
iluminação, e trocando os refletores ao redor de todo o núcleo. 2.404/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 157/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar parque, escorregador, playground, balanço, tanque de
areia, bebedouro interno e portão eletrônico no NEI "Professora Hilda Kortz Amaral
Santos", localizado na Avenida José Marques de Souza, 244 - Conjunto Residencial
Cezira Sandano Migliari. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
2.405/18 - Requer informações e providências para a instalação de cobertura em
parada de ônibus escolar na Rua Gaspar Ricardo, próximo ao Mercado Santa Clara,
bem como a momentânea alteração da referida parada para local em que há cobertura
de comércio, até que seja realizada a solicitada benfeitoria. O Segundo Secretário
realizou a leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 2.002/18 - Solicita roçada em todo o NEI "Profa. Hilda Kortz
Amaral Santos". Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.003/18 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Manoel
Preto - Jardim dos Bandeirantes. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.004/18 - Solicita pavimentação asfáltica no último quarteirão da Rua Duque de
Caxias - Vila Brasil. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.005/18
- Solicita pintura de sinalização de solo (Perímetro Escolar) nas proximidades da
EMEI "Vinicius de Moraes". Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada:
2.006/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Travessa Augusto José de
Andrade - Jardim Josefina. 2.007/18 - Solicita limpeza em área pública na Rua Alziro
Gomes "Chacrinha", defronte ao nº 197 - Jardim Júlia. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 2.008/18 - Solicita roçada e limpeza no Centro Social Urbano CSU. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.009/18 - Solicita retirada de
entulho na Avenida Noé Fernandes dos Santos. 2.010/18 - Solicita limpeza e retirada
de entulhos espalhados ao longo da Rua Olívio Minucci - Vila Adalgiza. Indicação
do Vereador Éder Júlio Mota: 2.011/18 - Solicita limpeza de boca de lobo (com
urgência nas Ruas Bartholomeu Diaz Martinês e Vereador Agostinho Ribeiro de
Carvalho), “Barra Funda”, Jardim Vista Alegre, Vila Margarida e adjacências, bem
como, com urgência, nas Ruas Bartholomeu Diaz Martinês e Vereador Agostinho
Ribeiro de Carvalho, por meio do Programa Ourinhos sem Enchentes. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.012/18 - Solicita a recuperação de balanção
de concreto na confluência das Ruas Francisco Israel de Faria e Adolpho Campeão Vicentino - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 2.013/18 - Solicita
poda de árvore na Rua Ângelo Peruci, defronte ao n° 238 - Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 2.014/18 - Solicita roçada e limpeza geral em terreno pertencente à

União, localizado na Rua Ana Neri - Vila Marcante. 2.015/18 - Solicita roçada e
limpeza geral às margens do Córrego Christoni - Jardim Colorado. 2.016/18 - Solicita
notificação do proprietário do terreno localizado na Rua Antônio Fantinatti - Jardim
Colorado -, para que providencie roçada e limpeza do local. 2.017/18 - Solicita
recapeamento asfáltico na Rua Joaquim Floriano da Silva - Vila São Luiz. 2.018/18 Solicita a construção de calçada e mureta em área verde pertencente à
municipalidade, localizada na Rua Sebastião Simião de Souza, defronte ao nº 663.
2.019/18 - Solicita roçada e limpeza geral em área verde localizada na Rua Sebastião
Simião de Souza, ao lado da EE "Prof. José Maria Paschoalick". 2.020/18 - Solicita
roçada e limpeza geral em área verde localizada na Alameda Ésio Petrini - Jardim das
Paineiras. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.021/18 - Solicita
calçamento, instalação de banco e cobertura no ponto de ônibus da Praça Luís Vaz de
Camões, localizada na Rua Ezequias Nogueira de Souza - Jardim América.
Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.022/18 - Solicita a
implantação de lombofaixa defronte ao NEI "Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura
Rocha" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.023/18 - Solicita
a instalação de dispositivo (balanção de concreto ou boca de lobo), visando melhorias
no escoamento das águas pluviais na Rua Osvaldo Godinho Sant'anna, próximo ao nº
148 - Vila Nossa Senhora de Fátima. Indicações do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.024/18 - Solicita repintura de todas as faixas de pedestre no centro e
adjacências. 2.025/18 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Maria
de Paula Leite Moraes, defronte ao n° 779 - Jardim Anchieta. Indicação do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 2.026/18 - Solicita limpeza de boca de lobo nas Ruas
Antônio Netto, Ipaussu, José das Neves Júnior, São Pedro do Turvo e Chavantes. Em
seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moções do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 249/18 - De congratulações à Academia
Moovit, pelo aniversário de 4 anos em nosso Município. 250/18 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Cláudia Ferreira. 251/18 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Azilê Miguel Abujamra. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima:
252/18 - De congratulações e aplausos à empresa Alarme.com, pelos excelentes
serviços prestados à população ourinhense. 253/18 - De congratulações e aplausos à
empresa Assalim Usinagem, pelos excelentes serviços prestados à população
ourinhense. 254/18 - De congratulações e aplausos ao Supermercado Bom Jesus, pela
qualidade e atenção no atendimento prestado à população ourinhense. As moções de
congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto a de pesar
encontra-se aprovada na forma regimental. Moção do Vereador Cícero de Aquino:
255/18 - De congratulações ao P.S. Guerreiros do Futuro Equipe Eddy North Fight,
na pessoa do Instrutor Edivaldo Ferreira dos Santos, Monitor André Pires e do
Professor Edwson Rocha dos Santos, pelo belíssimo trabalho social que realizam há 3
anos, oferecendo aulas de Jiu-jitsu, atualmente, na Associação de Moradores de
Bairros do Itajubi, bem como pela participação no competição organizada pela
Federação da UAE Jiu-Jitsu Federation - Campeonato Internacional Pro Abu Dhabi -,
ocorrido na cidade de Campinas. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio
Abel solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores

Vereadores. O Sr. Presidente colocou em votação o pedido do Vereador, APROVADO
por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor
Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s 2.358 a 2.405/2018 e as
Moções nº. s 249 e 252 a 255/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Cícero de Aquino, Alexandre Araujo Dauage, Flávio Luís Ambrozim, Alexandre
Florêncio Dias e Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. Com fundamento no Inciso 33 do Artigo 118 da Lei Orgânica do
Município, o Executivo Municipal tem o prazo de 15 dias para responder as
informações solicitadas através de requerimentos. Em seguida, fizeram o uso da
tribuna livre os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Mário Sérgio Pazianoto,
Raquel Borges Spada, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz, Edvaldo Lúcio Abel e
Salim Mattar. Findo o horário do expediente, 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 Caio César de Almeida Lima, Ariovaldo de Almeida Silva,
Mário Sérgio Pazianoto, Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage e Alexandre
Florencio Dias. Não havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor
Vice-Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Trigésima Sétima Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu,
lavrou-se o presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário, para
depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra
nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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