ATA DA TRIGÉSIMA NONA 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 segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às
dezenove horas e vinte e dois 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 Nona 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, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente
Sessão Ordinária. Por questão de ordem, os Senhores Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto e Caio César de Almeida Lima solicitaram um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. César Augusto Abel. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maria
Gonçalves de Oliveira. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em votação a
Ata da 38ª. 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. Dando continuidade, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta ao Requerimento nº.
2.402/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº. s 2.293 e
2.326/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº. 2.308/2018 do
Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº. 2.335/2018 do Vereador Caio César de
Almeida Lima; Requerimentos nº. s 2.315, 2.318, 2.362, 2.365, 2.389, 2.390, 2.408 e
2.413/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s 2.403 e
2.404/2018 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº. 2.302/2018 do Vereador
Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 2.141, 2.296, 2.305, 2.310 e 2.313/2018 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº 2.301/2018 do Vereador Flávio Luís
Ambrozim; Requerimento nº. 2.359/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;
Requerimento nº. 2.397/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício n°

31BPM/I-101/30/18 do 31° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR
em resposta ao Requerimento n° 2.421/2018, de autoria do Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Ofício SMPF/Contabilidade n° 27/2018 da SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS encaminhando a Prestação de Contas das
despesas com Publicidade referente ao 3° trimestre do exercício de 2018. Os ofícios
que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. O
Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a Comissão Permanente
de Finanças e Orçamento realizará as próximas audiências públicas referentes ao
Projeto de Lei nº. 59/2018, de iniciativa do Prefeito Municipal, que estima a receita
e fixa a despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2019, convocando a
população em geral a participar nos seguintes dias e horários: 8ª Audiência Pública
-13 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA), DAS 15 ÀS 16 HORAS; 9ª Audiência
Pública - 14 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA), DAS 18 ÀS 19 HORAS; 10ª
Audiência Pública - 20 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA), DAS 15 ÀS 16
HORAS; 11ª Audiência Pública - 22 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA), DAS 18
ÀS 19 HORAS. O Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 70/2018 de procedência do Prefeito Municipal
que institui o Conselho Municipal de Habitação - COMH e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº. 35/2018 de autoria do Senhor Prefeito Municipal
que dispõe sobre a revogação dos arts. 108 e 109, do inciso III do art. 110 e do inciso
II do art. 111, acrescenta §§ ao art. 107 e altera a redação do § 1º do art. 110 e do § 1º
do art. 111, da Lei Complementar nº. 990, de 03 de julho de 2018, que dispõe sobre a
Revisão Decenal do Plano Diretor do Município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 36/2018 de iniciativa do Senhor
Prefeito Municipal que altera o inciso I do art. 362, da Seção V, da Lei nº. 863, de 1º.
de dezembro de 1967, alterado pela Lei Complementar nº. 460, de 08 de dezembro de
2005, que institui o Código de Posturas, Costumes e Bem Estar do Município e dá
outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões
competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o
regimento interno. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos pareceres favoráveis emitidos aos projetos em tramitação:
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei
Complementar nº. 15/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Mesa Diretora, que institui o
“Programa de Incentivo à Capacitação e Especialização Profissional dos Servidores
Efetivos do Poder Legislativo Municipal” e dá outras providências, inclusive a
análise da manifestação do Diretor Financeiro que assegura que foram tomadas as
providências necessárias quanto ao Orçamento do Legislativo para o ano de 2019
relativo ao projeto acima identificado, 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, 12 de novembro de 2018. Abel Diniz Fiel– Presidente-Relator;
Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota– Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº.
69/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da

matéria supra, de procedência do Vereador Caio César de Almeida Lima, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre obras públicas
paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para
término, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 12 de novembro de 2018. Raquel Borges Spada – Presidente-Relator;
Anísio Aparecido Felicetti - Relator; Mário Sérgio Pazianoto - Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Complementar nº.
29/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa da Mesa Diretora, 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 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, 12 de novembro de 2018. Abel
Diniz Fiel– Presidente-Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Éder Júlio
Mota– Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de
Lei Comlementar nº. 34/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que autoriza
o Poder Executivo Municipal a alienar, por doação com encargos, os bens imóveis
que especifica, 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, 12 de novembro de 2018. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio
César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao
Projeto de Lei Complementar nº. 34/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do
Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, por doação
com encargos, os bens imóveis que especifica, e dá outras providências, não havendo
nenhum óbice, e como Relatora pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 12 de
novembro de 2018. Raquel Borges Spada – Presidente-Relatora; Anísio Aparecido
Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto – 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: Requerimento do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 2.464/18 - Requer informações a respeito das medidas adotadas quanto
aos animais de grande porte (bois e vacas) soltos nas ruas do Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 2.465/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar e
construir calçada no entorno da EMEI "Manuel Bandeira". 2.466/18 - Requer

informações sobre a possibilidade de se modificar a localização da boca de lobo
situada na Rua Paschoal Pagani, defronte ao n° 565. 2.467/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se adquirir um triturador de galhada. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 2.468/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar socorristas em todos os jogos do campeonato varzeano de 2018.
2.469/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.485/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se manter uma ambulância em todos os jogos do
campeonato varzeano. 2.470/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
aumentar o número de colaboradores para roçada e limpeza, durante o período
chuvoso, tendo em vista que a demanda é bem maior. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 2.471/18 - Requer informações sobre a possibilidade da
realização de vistoria de engenheiro da municipalidade na EMEF "Profa. Dorothildes
Bononi Gonçalves", para verificar as trincas nas sapatas onde se encontram os pilares
da quadra aberta. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.472/18 Requer informações sobre a possibilidade de se criar um bolsão (estacionamento para
motos) no terreno localizado no cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a
Rua Dr. Antônio Prado. 2.473/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
tomar providências quanto à limpeza e corte de grama do canteiro central da Rodovia
Raposo Tavares, no perímetro urbano. 2.474/18 - Requer informações a respeito dos
reparos elétricos na iluminação do canteiro central do perímetro urbano da Rodovia
Raposo Tavares. 2.475/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à implantação de vagas para estacionamento na Rua Euclides da
Cunha, defronte à EE "Horácio Soares". 2.476/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.833/2018, que solicita poda de árvore entre as Ruas Hermínio Sabino e
Carlos Augusto Amaral - Jardim São Judas Tadeu. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 2.477/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
639/2018, que solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua
Jornalista Heron Domingues, defronte ao nº 474, entre as Ruas Álvaro Rolim e
Antônio Segala - Vila Brasil. 2.478/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.225/2018, que solicita limpeza de boca de lobo na Rua Duque de Caxias, defronte
ao nº 2.008 - Vila Brasil. 2.479/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
846/2018, que solicita limpeza e canalização do Córrego Água da Veada. 2.480/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura no solo da Praça Ítalo
Ferrari – Vila Odilon. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.481/18 Requer informações da Prefeitura Municipal e da SAE a respeito de quantos desvios
de função existem e quantos deles estão em estágio probatório, de janeiro de 2017 até
a presente data. Requerimento dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo
Lúcio Abel: 2.482/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto com
compra de grama, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data. Requerimentos
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.483/18 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se melhorar a qualidade do serviço de operação “tapa-buracos” no
Município. 2.484/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.295/2018,
que requer informações a respeito de todos os valores gastos com a implantação de
ciclovias e pistas de caminhadas no Município, de janeiro de 2017 até a presente data.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.485/18 - Reitera, em

seu inteiro teor, a Indicação nº 1.977/2018, que solicita a instalação de ponto de
ônibus, contendo bancos, cobertura e calçamento, em todos os locais de embarque e
desembarque de alunos que utilizam o transporte público. Requer informações sobre
a possibilidade de se alterar a Lei Complementar nº 992/2018, dispondo sobre a
instituição do Projeto "Ourinhos Legal", que incentiva a legalização imobiliária na
área urbana de Ourinhos, prorrogando para o dia 20 de dezembro de 2018 o prazo
estipulado no artigo 4º da referida legislação. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 2.486/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.224/2018,
que requer informações a respeito do cronograma de construção de novas creches,
escolas, unidades básicas de saúde e do novo prédio da Prefeitura Municipal,
conforme noticiado no Jornal Tribuna. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 2.487/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 17/2017, que
solicita melhorias na infraestrutura do Jardim Itaipava. 2.488/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 125/2018, que solicita a substituição da iluminação
pública, por lâmpadas de LED, no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim
América. 2.489/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 130/2018, que solicita
poda de árvores no interior do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim
América. 2.490/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 131/2018, que solicita
revitalização urbana, sinalização de solo, melhorias na iluminação pública e pintura
de guias e sarjetas no entorno de todas as creches e escolas públicas do Município.
2.491/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 134/2018, que solicita a
instalação de redutor de velocidade na Rua São Paulo, próximo ao cruzamento com a
Rua Paraná. 2.492/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 157/2017, que
solicita instalação de rampa de acesso para cadeirantes na viela entre as Ruas Olívio
Minucci e Atílio Toloto. 2.493/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
162/2017, que solicita instalação de redutor de velocidade na Rua Ezequias Nogueira
de Souza, nas proximidades da EMEI "Vinicius de Moraes" - Jardim Ouro Fino.
2.494/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 175/2017, que solicita
implantação de redutor de velocidade defronte à entrada principal do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. 2.495/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 177/2017, que solicita a instalação de placas denominativas nas rotatórias do
Município. 2.496/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 205/2018, que
solicita a implantação de redutores de velocidade e/ou lombofaixa no cruzamento das
Ruas Rafael Cassetari e Ezequias Nogueira de Souza - Jardim América -, tendo em
vista o grande número de veículos e pedestres que circulam pelo local. 2.497/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 206/2018, que solicita a instalação de
lombofaixa e/ou redutor de velocidade defronte à EMEI "Vinicius de Moraes".
2.498/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 209/2017, que solicita
melhorias na rede de galerias pluviais da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nas
proximidades dos nº. s 19 ao 35, tendo em vista frequentes inundações que vêm
ocorrendo no local. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.499/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 25/2018, que solicita reperfilamento ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão do Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.500/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 276/2017, que solicita pintura da quadra

poliesportiva do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 2.501/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 278/2017, que solicita pintura da quadra
poliesportiva da Praça Edvaldo José de Melo - Conjunto Habitacional Caiuá.
2.502/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 289/2017, que solicita a
construção de redutor de velocidade na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, defronte à
Central de Polícia Judiciária, nos dois sentidos. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 2.503/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
reforma geral na EMEI "Pacheco Chaves" e na EMEF "Prof. Jorge Herkrath" Parque Pacheco Chaves. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
2.504/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 744/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar atendimento odontológico na USF
Jardim Josefina. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.505/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se incluir festival gospel no show de
comemoração do centésimo aniversário do Município, que será realizado na Praça
Melo Peixoto. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.506/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 325/2018, que solicita a implantação de
redutores de velocidade ou lombofaixas na Avenida Fausto Matachana, próximo à EE
"Prof. José Augusto de Oliveira" - Jardim América. Requerimentos do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 2.507/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.747/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas
do Jardim Independência. 2.508/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
754/2018, que solicita operação “tapa- buracos” nas Ruas Nilso Gaspar, Armando de
Oliveira e Augusto Meneses da Costa - Jardim Independência. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.509/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 326/2018, que solicita a instalação de redutores de velocidade, bem
como a pintura de faixa de pedestres no entorno de todas as escolas públicas do
Município. 2.510/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
patrolamento, encascalhamento e limpeza na Rua Vereador Adelino Breve, próximo
ao campo de futebol – Jardim Josefina. 2.511/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 371/2018, que solicita a instalação de lombofaixa no cruzamento das
Ruas Euclides da Cunha e Dom Pedro I, defronte à EE "Horácio Soares". 2.512/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 373/2018, que solicita a instalação de
lombofaixa defronte à EMEI "Vinicius de Moraes". 2.513/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 374/2018, que solicita a instalação de redutor de velocidade
defronte ao campo de futebol da Vila Sândano. 2.514/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 455/2018, que solicita operação "tapa- buracos" em toda a
extensão do Jardim Colorado. 2.515/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
535/2018, que solicita a instalação de lombofaixa em todos os cruzamentos
localizados próximos a escolas e creches municipais. 2.516/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 618/2018, que solicita a instalação de lâmpadas de LED
em todas as áreas de interesse de segurança pública, de forma a contribuir para a
melhoria da segurança no Município. 2.517/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 647/2018, que solicita a instalação de bocas de lobo na Rua Felismino
Fernandes dos Santos - Jardim Europa. 2.518/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 696/2018, que solicita a instalação de grades de proteção lateral e teto na

rampa que dá acesso aos andares superiores do Centro Cultural Tom Jobim. 2.519/18
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 750/2018, que solicita a construção de
passeio público em área verde da Rua Olívio Minucci, defronte à EMEI "Vinícius de
Moraes". 2.520/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 767/2018, que solicita
pintura de sinalização de solo, bem como instalação de placas indicativas de área
escolar no entorno de todas escolas e creches do Município. 2.521/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 789/2017, que solicita a instalação de lixeiras de coleta
seletiva nas praças públicas do Município. 2.522/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 793/2017, que solicita a implantação de pontos de internet grátis (Wi-Fi)
em todos os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - do Município.
2.523/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 798/2017, que solicita
melhorias na rotatória próxima à EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC).
2.524/18 - Requer cópia dos laudos emitidos pelo Corpo de Bombeiros sobre todas as
creches do Município. 2.525/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
800/2017, que solicita a extensão do horário de funcionamento da farmácia da
Unidade Básica de Saúde "Tiãozinho", da Vila São Luiz, até as 23 horas, bem como
disponibilizar um farmacêutico responsável na unidade para melhor atender aos
munícipes que utilizam os serviços de pronto atendimento da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". 2.526/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.048/2017,
que solicita melhorias na iluminação pública e instalação de redutor de velocidade na
Rodovia Mello Peixoto, em trecho que dá acesso ao campus da Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP. 2.527/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 393/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar “Feira da Lua” na Vila Margarida. 2.528/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.076/2018, que solicita a instalação de lombofaixa
defronte ao Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
2.529/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.077/2018, que solicita a
instalação de lombofaixas e placas de advertência quanto à velocidade, nas ruas do
entorno da APAE de Ourinhos. 2.530/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.104/2017, que solicita o envio de notificação aos proprietários de terrenos
localizados na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), que dá acesso ao Jardim Guaporé,
para que construam passeio público e mureta de proteção nos terrenos ali existentes,
tendo em vista o grande número de pedestres que transitam pelo local. 2.531/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.105/2017, que solicita o envio de
notificação aos proprietários de terrenos localizados na Avenida Vitalina Marcusso,
que dá acesso à FATEC, para que construam passeio público e mureta de proteção
nos terrenos ali existentes, tendo em vista o grande número de pedestres que
transitam pelo local. 2.532/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.107/2017, que solicita melhorias na quadra poliesportiva localizada no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. 2.533/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 1.127/2018, que solicita melhorias na iluminação pública, instalação de
lombofaixa, bem como pintura de sinalização de solo indicando perímetro escolar,
nas ruas do entorno da EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim Europa. 2.534/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.124/2018, que solicita melhorias na iluminação
pública, instalação de lombofaixa, bem como pintura de sinalização de solo indicando

perímetro escolar, nas ruas do entorno da EE "Recanto dos Pássaros". 2.535/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.345/2018, que solicita a instalação de
placas de identificação nas escolinhas de futebol nos bairros, com informações dos
professores responsáveis e dos horários de funcionamento. 2.536/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.346/2018, que solicita a instalação de placas de
identificação nos núcleos e praças em que são ministradas aulas de zumba, com
informações dos professores responsáveis e dos horários. 2.537/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.494/2017, que solicita a instalação de redutor de
velocidade na Rua Olívio Minucci, defronte ao nº 582. 2.538/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.506/2018, que solicita poda de árvores na Rua Manoel
Vieira Pinto - Jardim Ouro Fino. 2.539/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 1.518/2018, que solicita pintura e revitalização, bem como melhorias na
iluminação pública de todas as quadras poliesportivas localizadas em áreas públicas
do Município. 2.540/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.636/2017, que
solicita a instalação de redutor de velocidade na Rua Antônio Zaki Abucham,
defronte à viela - Jardim Ouro Fino. 2.541/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.835/2018, que solicita operação "tapa-buracos" na Rua Vereador
Geraldo Bernardini, às margens da Rodovia Raposo Tavares. 2.542/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.906/2018, que solicita melhorias na iluminação
pública do ponto de táxi do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. 2.543/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.975/2018, que solicita melhorias no calçamento e instalação de bancos
no ponto de ônibus da Rua Hugo Luz, defronte à EMEI "Itaipava". 2.544/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.976/2018, que solicita a instalação de
placas indicativas (PARADA DE ÔNIBUS) em todos os locais de embarque e
desembarque de alunos que utilizam o transporte público. 2.545/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 2.050/2017, que solicita pintura de sinalização de solo
defronte a todas as vagas de garagem existentes nas Ruas Silva Jardim, Joaquim de
Azevedo - Jornalista e Dom Pedro I, tendo em vista a dificuldade encontrada pelos
munícipes que residem no local em utilizarem suas garagens, devido ao grande
número de clínicas médicas existentes. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 2.546/18 - Requer informações da APAE - Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Ourinhos - sobre a possibilidade de se instalar a casa
terapêutica para criança com autismo, que possa contemplar a demanda reprimida.
Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.547/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se aumentar os atendimentos pediátricos na
UBS "Marcos Reginato" - Jardim Itamaraty. 2.548/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir uma pista de caminhada no canteiro central da Avenida
Miguel Cury, paralela à ciclovia. 2.549/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar iluminação pública na ciclovia da Rua Serafim Signorini.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.550/18 - Requer
informações a respeito da qualidade das lâmpadas de LED instaladas na Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, no trecho entre o supermercado Pão de Açúcar e a Indústria de
Colchões Castor, tendo em vista que nesse trecho já existem 12 lâmpadas novas de
LED queimadas. O Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas

à mesa: Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.046/18 - Solicita a
retirada de galhadas na Rua Maria Flores Morales Moya, defronte ao nº 54 - Jardim
Tropical. 2.047/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Rodrigo José da Costa,
defronte aos nº. s 61, 75 e 187 - Jardim Paulista. 2.048/18 - Solicita a retirada de
galhadas na Rua Alexandre Rosa, defronte ao nº 98 - Jardim Paulista. 2.049/18 Solicita a retirada de galhadas na Rua Prof. José Varago, defronte ao nº 100 - Jardim
Ouro Verde. 2.050/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua João Moya Restoy,
defronte ao nº 273 - Jardim Paulista. 2.051/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua
Orlando Migliari, defronte ao nº 145 - Jardim Ouro Verde. 2.052/18 - Solicita a
retirada de galhadas na Rua Leontino Ferreira de Campos, defronte ao nº 169 - Vila
Musa. 2.053/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Júlio César Acosta Chimenes,
defronte ao nº 1.099 - Vila Nossa Senhora de Fátima. 2.054/18 - Solicita a retirada de
galhadas na Rua Carlos Thomal, defronte ao nº 1.779 - Jardim Paris. Indicação do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.055/18 - Solicita, com urgência, poda de
árvore na Rua Dra. Nilza Lemes de Oliveira, próximo ao nº 503 - Vila Soares.
Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 2.056/18 - Solicita a construção de
balanção de concreto na confluência das Ruas Nilso Gaspar e Vereador Geraldo
Bernardini. 2.057/18 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento
da Rua Pedro Padovan com a Rua Três - Jardim Imperial. 2.058/18 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade na Rua Vicente Ernesto de Lucca, próximo aos
nº. s 199 e 391. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 2.059/18 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua José Justino de Carvalho, próximo ao cruzamento
com a Rua Aurora Gonçalves Custódio, ao lado do n° 114. Indicações do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.060/18 - Solicita operação "tapa-buracos" no
cruzamento das Ruas Antônio Luiz Golfette e Manoel Spósito - Jardim do Sol.
2.061/18 - Solicita operação "tapa-buracos" ou execução do Programa Asfalto 100%
na Rua Jadiel Batista da Silva - Jardim Santos Dumont II. 2.062/18 - Solicita
operação "tapa-buracos" ou execução do Programa Asfalto 100% na Rua Augustin
Sangalli Breve. 2.063/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Profa. Maria José
Ferreira, defronte ao SESI. 2.064/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Paschoal
Henrique, defronte ao Seminário Diocesano São José. 2.065/18 - Solicita a retirada de
galhada na Rua Dr. Cássio Ciampolini - Vila Nova Christoni. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.066/18 - Solicita melhorias na iluminação
pública do Cemitério Municipal, devido aos furtos de vasos e demais materiais.
2.067/18 - Solicita roçada e limpeza na calçada e sarjeta da Rua República, próximo
ao nº 562. 2.068/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Cardoso Ribeiro,
defronte ao Hospital do Câncer. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 2.069/18
- Solicita a troca de lâmpadas na Rua Renee Machado Branco Ferraro, defronte ao n°
124, nos postes 105/05 e 768/03, defronte ao n° 145, no poste 768/07 - Residencial
Regina Brizola. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.070/18 Solicita a retirada de galhada da Rua Vereador Geraldo Bernardini, defronte ao nº 840
- Parque Minas Gerais. 2.071/18 - Solicita a retirada de galhada da Rua Agostinho
Paiva, defronte ao n° 92 - Parque Minas Gerais. 2.072/18 - Solicita roçada e limpeza
na praça da Rua Vereador Geraldo Bernardini. 2.073/18 - Solicita execução do
programa Asfalto 100% na Rua Henrique Terçariol - Parque Minas Gerais - e no

entorno da praça existente no local. 2.074/18 - Solicita retirada de galhada na Rua Dr.
Paulo Ribeiro de Moraes n° 181 - Jardim São Carlos. 2.075/18 - Solicita operação
"tapa- buracos" ou execução do programa Asfalto 100% na Rua Nestor Cretushi Jardim Vale Verde. 2.076/18 - Solicita operação "tapa- buracos" ou execução do
programa Asfalto 100% na Rua João Matias Graciano - João do Fórum. 2.077/18 Solicita retirada de galhada no canteiro central da praça da Avenida Henrique
Migliari, próximo ao n° 155 - Vila Boa Esperança. 2.078/18 - Solicita retirada de
galhada da Rua João Garbim, defronte ao n° 55 - Vila Boa Esperança. 2.079/18 Solicita retirada de galhada da Rua Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon,
defronte ao n° 411 - Vila Boa Esperança. Indicação da Vereadora Raquel Borges
Spada: 2.080/18 - Solicita roçada e limpeza na Rua Antônio Ruiz. Indicações do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.081/18 - Solicita a retirada de entulho da
Praça Hermenegildo Zanotto, próximo ao Clube Atlético Ourinhense. 2.082/18 Solicita melhorias no calçamento da Praça Hermenegildo Zanotto, próximo ao Clube
Atlético Ourinhense. 2.083/18 - Solicita a desobstrução de boca de lobo na Rua
Francisco Masiero, defronte ao nº 78 – Jardim Josefina. 2.084/18 - Solicita retirada de
galhada na Rua Prof. Jorge Herkrath, defronte aos nº. s 100 e 206 – Jardim Josefina.
2.085/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Mário Furini, defronte ao nº 191 –
Jardim Josefina. 2.086/18 - Solicita limpeza de terreno na Rua Antônio Segala,
defronte ao nº 145 – Vila Josefina. 2.087/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua
Duque de Caxias, defronte ao nº 1.848. 2.088/18 - Solicita operação "tapa-buracos"
ou a execução do programa Asfalto 100% em toda a extensão da Rua Antônio
Victorino da Cruz – Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 2.089/18
- Solicita operação "tapa-buracos" ou a execução do programa Asfalto 100% em toda
a extensão da Rua Professor José Aparecido Gomes de Oliveira - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 2.090/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua Professor José Aparecido Gomes
de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 2.091/18 Solicita operação "tapa-buracos" ou a execução do programa Asfalto 100% em toda a
extensão da Rua Noboru Endo – Jardim Anchieta. 2.092/18 - Solicita a retirada de
galhada na Rua Antônio Zaki Abucham, defronte ao nº 750 – Jardim Ouro Fino.
2.093/18 - Solicita operação "tapa-buracos" ou a execução do programa Asfalto 100%
na Rua Antônio Zaki Abucham – Jardim Ouro Fino. 2.094/18 - Solicita a retirada de
galhada na Rua Manoel Vieira Pinto, defronte ao nº 708 – Jardim Ouro Fino.
2.095/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Manoel Vieira Pinto, defronte ao nº
668 – Jardim Ouro Fino. 2.096/18 - Solicita a instalação de placas denominativas de
ruas em todos os cruzamentos da Rua Manoel Vieira Pinto – Jardim Ouro Fino.
2.097/18 - Solicita roçada, limpeza e revitalização no entorno da Associação de
Moradores de Bairros da Vila São Luiz. 2.098/18 - Solicita limpeza e retirada de
entulhos da Rua Xisto Antônio de Souza - Jardim Colorado. 2.099/18 - Solicita a
substituição de lâmpada queimada na Rua Telésphoro Tupiná, defronte ao nº 159 Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 2.100/18 - Solicita a substituição de
lâmpadas queimadas na Rua Eduardo Peres, defronte aos nº. s 1.191 e 1.514 Loteamento Maria Christoni. 2.101/18 - Solicita roçada na Rua Antônio Fantinatti,
próximo ao córrego - Jardim Colorado. 2.102/18 - Solicita operação “tapa-buracos”

em toda a extensão da Rua João Ferreira - Vila São Luiz. 2.103/18 - Solicita operação
“tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Ricieri Otávio Argenta - Vila São Luiz.
2.104/18 - Solicita roçada, limpeza e calçamento na passagem de pedestres que liga o
Jardim das Paineiras ao Jardim Santos Dumont, próximo à Associação de Moradores
de Bairros do Jardim das Paineiras. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 2.105/18 - Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico na Rua
Rinkuro Suzuki – Vila Marcante. 2.106/18 - Solicita reperfilamento asfáltico na Rua
Isaac Benatto – Jardim do Sol. 2.107/18 - Solicita operação “tapa-buracos” ou
reperfilamento asfáltico no Residencial Recanto dos Pássaros. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.108/18 - Solicita limpeza em boca de lobo na
Rua Maria Cavezalli Mella, defronte ao nº 633 – Vila Matilde. Indicação do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.109/18 - Solicita reperfilamento asfáltico no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 2.110/18 - Solicita roçada e retirada de lixo na Rua Narciso
Migliari, defronte ao nº 585 – Centro. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.111/18 - Solicita roçada e limpeza na Rua Amélia das Neves Lopes,
defronte ao nº 880. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.112/18
- Solicita retirada de galhada na Rua Deolinda Otero, defronte à Igreja Assembleia de
Deus. 2.113/18 - Solicita retirada de galhada na Rua Antônio Mardegan. 2.114/18 Solicita a retirada de galhada na Rua Narciso Migliari, defronte ao n° 569 – Centro.
2.115/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua 13 de Maio, defronte ao n° 27.
2.116/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Santa Catarina, defronte ao n° 44.
2.117/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Jairo Adalberto Bertaia, defronte aos
n°. s 44, 52 e 202. 2.118/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Telésphoro Tupiná
– Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 2.119/18 - Solicita a retirada de
galhada na Rua Xisto Antônio de Souza – Jardim Eldorado. 2.120/18 - Solicita a
retirada de galhada na Rua Servidor Manoel Costa (Duca), defronte ao n° 82.
2.121/18 - Solicita a retirada de entulho da Rua José Teodoro Damasceno – Jardim
Josefina. 2.122/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Prof. Jorge Herkrath –
Jardim Josefina. 2.123/18 - Solicita a desobstrução de bocas de lobo na Rua José
Teodoro Damasceno – Jardim Josefina. 2.124/18 - Solicita troca de lâmpada
queimada na Rua Celestino Lopes Bahia, defronte ao nº 1.081. 2.125/18 - Solicita
troca de lâmpada queimada na Rua Milton Crivelli, defronte ao nº 960 - Jardim
Guaporé. 2.126/18 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Avenida Joana Bacon
Amadeu, defronte aos nº. s 1.097, 1.267, 1.280 e 1.327 - Jardim Guaporé. 2.127/18 Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Graciliano Ramos, defronte ao nº 1.276 Jardim Guaporé. 2.128/18 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Irineu
Pereira da Silva, defronte aos nº. s 350 e 1.052 - Jardim das Paineiras. 2.129/18 Solicita troca de lâmpada queimada na Alameda Dolores Robles Godoy, defronte ao
nº 60 - Jardim das Paineiras. 2.130/18 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua
Vereador Felismino Vieira, defronte aos nº. s 71 e 520 - Jardim das Paineiras.
2.131/18 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Vitório Christoni, defronte ao
SENAI. 2.132/18 - Solicita troca de lâmpada queimada na Pista de Caminhada e
Lazer Evandro Gonçalves Machado, defronte ao nº 2.060. 2.133/18 - Solicita a
retirada de entulho da Rua Cid Júlio Mori, defronte ao n° 172. 2.134/18 - Solicita a

retirada de galhada da Rua Argemiro Batista das Neves, defronte ao n° 174. 2.135/18
- Solicita a retirada de galhada da Rua Miguel Durante Sobrinho, defronte ao n° 57.
2.136/18 - Solicita a retirada de galhada da Rua Emílio Roli, defronte ao n° 295.
2.137/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Emílio Roli, defronte ao n° 295.
2.138/18 - Solicita a retirada de entulho da Praça das Bandeiras, localizada na Rua
Hermínio Joaquim dos Remédios. 2.139/18 - Solicita pintura para demarcação de
estacionamento na Rua Gaspar Ricardo, próximo ao Cemitério Municipal. 2.140/18 Solicita a troca de lâmpadas dos postes de iluminação pública de toda a extensão da
Rua Gaspar Ricardo. 2.141/18 - Solicita a troca de lâmpadas dos postes de
iluminação pública de toda a extensão da Rua Duque de Caxias. 2.142/18 - Solicita a
troca de lâmpadas dos postes de iluminação pública de toda a extensão da Rua José
Emídio Vicente "Zé Bonito". Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
2.143/18 - Solicita reparos nos banheiros, ventiladores, portas e iluminação da EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron". 2.144/18 - Solicita reforma da quadra
poliesportiva da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron", bem como realizar reparos
na iluminação e pintura do local. 2.145/18 - Solicita a ampliação do estacionamento
da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". Indicação do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 2.146/18 - Solicita roçada e limpeza em todas as áreas verdes
localizadas no Jardim Guaporé. Indicações do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 2.147/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das
Ruas Reverendo Manoel Alves de Brito e Jorge Silvestre. 2.148/18 - Solicita pintura
de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Francisco de Vecchi Filho e
Jorge Silvestre. 2.149/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no
cruzamento das Ruas Dr. José Ermírio de Moraes e Luiz Mori. 2.150/18 - Solicita
pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Abrahão Abujamra e
Luiz Mori. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.151/18 Solicita a substituição de 12 lâmpadas de LED queimadas na Avenida Luiz Saldanha
Rodrigues. 2.152/18 - Solicita instalação de placas de sinalização, bem como
implantação de redutores de velocidade defronte à clínica de fisioterapia da
Faculdade Estácio de Sá, na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximo à Rotatória
São Judas Tadeu. 2.153/18 - Solicita a substituição de lâmpadas queimadas na Rua
Clorivaldo Migliari, defronte aos nº. s 380, 698 e 790 - Nova Ourinhos. 2.154/18 Solicita a substituição de lâmpada queimada na Rua Celestino Lopes Bahia, defronte
à quadra da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 2.155/18 - Solicita a substituição
de lâmpadas queimadas na Rua Lourenço Jorge, defronte aos nº. s 380 e 530 - Vila
São Luiz. 2.156/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Lourenço Jorge - Vila São Luiz. 2.157/18 - Solicita a instalação de iluminação
pública na viela que interliga a Vila São Luiz ao Jardim Manhatan. 2.158/18 - Solicita
a substituição de lâmpada queimada na Rua Antônio de Souza Vianna, defronte ao nº
156 - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Em seguida, o Segundo
Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 261/18 - De congratulações e aplausos às Faculdades Integradas de
Ourinhos - FIO -, pela conquista do credenciamento em Centro Universitário das
Faculdades Integradas de Ourinhos – UNIFIO. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 262/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Gonçalves

Oliveira. Moção dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada:
263/18 - De congratulações e aplausos à Polícias Militar, pelos excelentes resultados
da Operação Servir e Proteger, realizada no Município. Moção da Vereadora
Raquel Borges Spada: 264/18 - De congratulações à Equipe Mãos Solidárias, pelos
relevantes trabalhos solidários que realizam voluntariamente em prol da comunidade.
Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 265/18 - De congratulações à
Equipe Dental de Futsal de Ourinhos, pela conquista do vice- campeonato da Copa
TV Record de Futsal Masculino 2018 - Série Prata. As moções de congratulações
lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto a de pesar encontra-se
aprovada na forma regimental. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre
Florencio Dias 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 2.464 a
2.550/2018 e as Moções nº. 261, 263 a 265/2018. Não havendo quem queira se
manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Sr. Presidente informou que, com fundamento no
Inciso 33 do Artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o
prazo de até 15 dias para responder as informações solicitadas através de
requerimentos. Em seguida, O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do Requerimento nº. 879/2018 de autoria do Senhor Vereador
Éder Júlio Mota: “Excelentíssimo Senhor Alexandre Araujo Dauage – Presidente da
Câmara Municipal de Ourinhos. Éder Júlio Mota, Vereador desta Edilidade, vem por
meio deste, nos termos do art. 235, inciso II, alínea “a”, e art. 236, paragrafo 2º do
regimento Interno da Câmara de Vereadores, combinado com o art. 36, VII da Lei
Orgânica Municipal requerer a Vossa Excelência seja apresentado, discutido e
votado pelo Plenário da Câmara de Vereadores no Expediente da sessão de sua
apresentação a concessão de Licença de Afastamento do meu Cargo Eletivo de
Vereador para exercer o cargo de Chefe de Gabinete nesta municipalidade optando
pela remuneração do cargo de Chefe de Gabinete, a partir do próximo dia
13/11/2018. Uma vez aprovada a licença, requer qu esse dê a convocação imediata
do respectivo suplente do PSC-Partido Social Cristão, conforme estipula o art. 239,
parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis e a Lei Eleitoral Brasileira.
Neste P. Deferimento, Éder Júlio Mota.” Considerando a apresentação do
Requerimento nº. 879/2018 e de conformidade com as informações nele prestadas, o
Senhor Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade. Tendo em
vista a aprovação do pedido de licença do Vereador Éder Júlio Mota, o Sr. Presidente
determinou à Secretaria da Casa a elaboração do necessário ato com a publicidade da
licença e da convocação do respectivo suplente. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti, Mário Sérgio
Pazianoto, Aparecido Luiz e Alexandre Florencio Dias. A seguir, fizeram o uso da
tribuna livre os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel,
Ariovaldo de Almeida Júnior e Caio César de Almeida Lima. Findo o horário do
expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental:

Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º
do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação
pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos
Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel,
Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima,
Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Flávio Luís
Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 67/2018 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. Fizeram o uso da
palavra os Vereadores Raquel Borges Spada, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre
Florencio Dias, Aparecido Luiz e Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO
por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia,
fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores Mário
Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio
Mota, Raquel Borges Spada e Alexandre Araujo Dauage. 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 Nona 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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