ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e
três minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Décima Oitava Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Florencio Dias. 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, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino pediu um minuto de silêncio
pelo falecimento do Senhor Isaías de Andrade. Em seguida, o Senhor Presidente
informou aos Senhores Vereadores que estava 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 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 Sr. Presidente colocou
em votação a Ata da 17ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Dando
continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Ofícios provenientes da
Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimentos n.os: 1.199/2019 do Sr. Vereador
Abel Diniz Fiel; Requerimentos n.o: 127/2019 do Sr. Alexandre Araujo Dauage.
Requerimentos n.os: 281, 529, 751, 796, 870, 1.015, 1.142, 1.147, 1.152, 1.153, 1.173,
1.177, 1.179 e 1.180/2019 do Sr. Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos n.os: 233, 291, 406, 622, 741, 1.038, 1.181, 1.184, 1.226, 1.227, 1.236
e 1.237/2019 do Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos n.os: 173 e
1.151/2019 do Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimento n. os: 834, 1.195,
1.206 e 1.207/2019 da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento n.o:
216/2019 do Sr. Vereador Salim Mattar. Requerimentos n.o: 1.220/2019 do Srs.
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luis Ambrozim. Informativo VEP-Dengue
da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, recebido via e-mail, informando o número de casos de Dengue,
confirmados, acumulados e por bairros, em Ourinhos, no período de 01/01/2019 a
30/05/2019, com exames efetuados no Instituto Adolfo Lutz de Marília. E-mail da

ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA – FUNAP –
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL encaminhando os mapas
de controle de frequência de mão de obra carcerária, referente ao mês de maio de
2019. Ofício nº 144/2019/GAB/SAE da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS encaminhando processo de compras e serviços referente
ao mês de abril de 2019. O Senhor Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à
disposição na Secretaria da Casa e comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº. 22/2019 do Prefeito
Municipal que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 1.031, de 04 de abril de
2019, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Ourinhos (GMO),
composto por plano de cargos, carreiras e vencimentos, organização da Guarda
Municipal de Ourinhos, código disciplinar e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº. 23/19 do Prefeito Municipal que altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, alterado pela Lei Complementar nº.
597, de 28 de abril de 2009 e pela Lei Complementar nº. 701, de 19 de abril de 2011,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá
outras providências. Projeto de Resolução nº. 08/2019 da Mesa Diretora que cria a
Comissão de Desenvolvimento Funcional com vistas à Reestruturação do Quadro de
Pessoal e Atualização do Plano de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo
Municipal. O Senhor Presidente informou que as matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres,
conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos Pareceres: Parecer Contrário do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 01/2019: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº.
192, de 04 de julho de 1997, que autoriza a concessão do direito real de uso e
posterior doação a favor da firma “LAJES TRAPÉZIO LTDA”, como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, declaro CONTRÁRIO meu Parecer, acompanhando
orientação jurídica emitida pelo Procurador deste Legislativo ao projeto em questão.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente
Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice Presidente, Edvaldo Lúcio Abel –
Membro. Realizada a leitura do parecer, o Senhor Presidente colocou em votação,
APROVADO por unanimidade. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
Parecer com Alteração da Comissão de Finanças e Orçamentos, emitido ao Projeto
de Lei nº. 36/2019. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei
nº. 36/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020, e dá outras
providências, considerando a realização de cinco audiências públicas, ocorridas nas
seguintes datas e horários: 22/05, das 9 às 10 horas; 24/05, das 15 às 16 horas; 28/05,
das 10 às 11 horas; 28/05, das 15 às 16 horas e 30/05, das 19 às 20 horas, e,
considerando, ainda, a emissão do parecer jurídico desta Edilidade, proponho à
apreciação dos nobres pares as seguintes sugestões: Exclusão da expressão
redundante: “integrante” no Artigo 2º do referido Projeto de Lei, resultando na

redação: “Art. 2º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração
do orçamento-programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição
constante do Anexo I, que parte desta Lei.”; - Correção da redação para “1º. de
agosto” no Artigo 5º; - Correção dos incisos do Artigo 6º, uniformizando todas as
iniciais desses incisos com letra minúscula; - Modificação no Artigo 5º dos
termos “Emenda Constitucional nº. 25/2000” por “Constituição da República”,
esclarecendo que a referida proposta deve atender às prescrições da
Constituição da República Federativa do Brasil e que a EC 25/2000 consiste
apenas em uma alteração da Lei Maior, devendo, assim, resultar na seguinte
redação final: “Art. 5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua
proposta parcial até o dia 1º. de agosto do corrente ano, em conformidade com a
Lei Orgânica do Município e a Constituição da República.”. Assim, desde que
realizada as alterações apontadas acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Comissões, 31 de maio de 2019. Aparecido Luiz - Presidente
– Relator, Anísio Aparecido Felicetti Vice-Presidente, Abel Diniz Fiel Membro.
Realizada a leitura do parecer, o Senhor Presidente colocou em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres FAVORÁVEIS emitidos
pela Comissão de Justiça e redação aos Projetos de Lei n. os 40, 41, 42, 47, 48 e 51 /
2019: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
40/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva, que cria a
“Semana Municipal de Conscientização dos Direitos e Deveres do Pedestre” 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, 28
de maio de 2019. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei nº 41/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria a
“Semana Municipal de Inclusão e Acesso às Tecnologias da Informação”,
estimulando a doação de equipamentos de informática a instituições educacionais e
entidades sociais e assistenciais localizadas 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, 28 de maio
de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente Relator, Caio César de Almeida Lima
– Vice Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 42/2019: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Abel Diniz Fiel, que obriga as clínicas veterinárias, pet shops e demais
estabelecimentos do ramo a divulgarem a relação de cães e gatos que receberem
vacinação contra a raiva, Parvovirose e Cinomose, 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, 28 de maio de 2019. Alexandre Araujo Dauage -

Presidente Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice Presidente, Edvaldo Lúcio
Abel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de
Lei nº 47/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos,
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Elias Moreira), 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, 28 de maio de 2019. Alexandre
Araujo Dauage Presidente Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice Presidente,
Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei nº 48/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos
Santos, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Antônio Batista da Silva
“Pernambuco”), 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, 28
de maio de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente Relator, Caio César de
Almeida Lima – Vice Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 51/2019: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Alexandre Araujo Dauage, que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua Wolnei Fragão Silva), 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, 28 de maio de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente Relator, Caio
César de Almeida Lima – Vice Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Em
seguida, o Senhor Presidente solicitou que o Primeiro Secretário realizasse a leitura
dos pareceres FAVORÁVEIS emitidos pela Comissão Finanças e Orçamentos
emitidos aos Protocolos n.os: 418 e 419/2019, referentes ao Ofício da-SC nº
128/2019 da SAE e aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE de n. os 61 a 88/2019.
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000418/2019-85
de 2019-05-17, referente ao Ofício DA/SC 128/2019, da SAE, encaminhando cópia
do balancete financeiro referente ao mês de abril de 2019, 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, 31 de maio de 2019. Aparecido
Luiz - Presidente Relator, Anísio Aparecido Felicetti – Vice Presidente, Abel Diniz
Fiel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000419/2019-89 de 2019-05-17, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da
SAE de nºs 61 a 88/2019, referentes ao período de 01 a 30/04/2019 e 02 a
13/05/2019, 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, 31

de maio de 2019. Aparecido Luiz - Presidente Relator, Anísio Aparecido Felicetti –
Vice Presidente, Abel Diniz Fiel – Membro. Na sequência, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 18ª. Sessão Ordinária de
2019, conforme o regimento interno. Dando continuidade, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos Requerimentos:
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.391/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.052/2018, que requer informações sobre a
possibilidade da Prefeitura Municipal, em parceria com o CR - Centro de
Ressocialização, realizar pintura do prédio do Centro Cultural Tom Jobim.
1.392/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 303/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se trocar os bebedouros do Centro Cultural Tom
Jobim. 1.393/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a pintura e
fazer a fachada com nome e informações necessárias, tais como telefone e horário de
atendimento no setor de assistência social que fica no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 1.394/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para ter um funcionário em
tempo integral no Departamento de Turismo no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 1.395/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar uma horta no NEI "Maria Braz" Jardim Guaporé. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.396/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.535/2018, referente à
instalação de placas de identificação nas escolinhas de futebol nos bairros, com
informações dos professores responsáveis e dos horários de funcionamento.
1.397/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 383/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se interligar as Ruas Vitório Christoni e Braz
Christoni. 1.398/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 393/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar “Feira da Lua” na Vila
Margarida. 1.399/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 394/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar “Feira da Lua” no Jardim
Ouro Verde. 1.400/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 583/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se criar ecopontos para descarte de
resíduos sólidos. 1.401/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 604/2018,
que requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de
funcionários que trabalham na roçada e limpeza no Município. 1.402/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 605/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se aumentar o policiamento nos locais onde são realizadas as "Feiras
da Lua". 1.403/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 654/2018, que
requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre os pacientes que
realizam tratamento fora do domicílio (em outras cidades), bem como sobre a
estrutura oferecida nestas cidades onde são realizados os tratamentos. 1.404/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 678/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir um posto de saúde na região que compreende os
Jardins Ouro Fino e América e as Vilas Sândano e Adalgiza. 1.405/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 679/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar, aos domingos, feira de "food trucks" no Parque de

Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.406/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 642/2018, que
solicita urbanização e limpeza da área verde paralela à Rua Silmara Bolognese da
Silva - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.407/19 - Requer informações a respeito do cronograma de
instalação da nova ponte de ferro que ligará o Jardim Quebec ao Jardim Santa
Felicidade. 1.408/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.189/2018, que requer informações sobre projetos e cronograma da construção do
novo prédio da Escola Municipal de Bailado. 1.409/19 - Requer informações sobre o
atendimento ao Requerimento nº 1.625/2018, que reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 587/2018, que solicita a construção de passeio público na Avenida
Vitalina Marcusso, que dá acesso à FATEC e ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues". 1.410/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº
2.738/2018, que reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.234/2018, que
solicita reforço da pintura de sinalização de trânsito de solo em todas as
rotatórias no Município. 1.411/19 - Requer informações a respeito das ações para
melhorar a situação contábil da Prefeitura Municipal, sendo que Ourinhos está no
quadrante em vermelho no mapa do Tribunal de Contas, com 32 comunicados de
alerta, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal, com a situação desfavorável,
demonstrando tendência ao descumprimento das metas fiscais até o final da gestão.
1.412/19 - Requer informações sobre a resolutividade do apontamento do Tribunal de
Contas em 2018, a respeito do excesso de entulho jogado no terreno dos fundos da
nova construção do Núcleo de Saúde Jardim Matilde. 1.413/19 - Requer cronograma
para resolver o problema de 84,19% da falta ou do prazo de validade vencido do
AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros das escolas municipais de
Ourinhos, conforme 6ª Fiscalização Ordenada em 2018 pelo Tribunal de Contas do
Estado. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.414/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir, ou instalar, cobertura do lado de
fora da Unidade Básica de Saúde do Jardim das Paineiras. 1.415/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no escoamento de água na
viela da Rua Vitório Christoni, próximo ao nº 1.465. 1.416/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n° 1.898/2018, que solicita a instalação de blocos de concreto
na viela da Rua Vitório Christoni, próximo ao nº 1.465, com a intenção de coibir o
trânsito de motoqueiros à noite pelo local. 1.417/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento de nº 426/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar passarela auxiliar no Pontilhão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 1.418/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade
(lombada), defronte ao Colégio Saber, na Rua João Moya Restoy nº445. 1.419/19 Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar o estacionamento do
recuo da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, para a realização da exposição de
veículos do 2º D.M.F. - Dia Mundial do Fusca, que acontecerá em 22 de junho de
2019. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.420/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar escolinhas de futebol de salão,
voleibol, handebol e basquete, para ambos os sexos, no Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Requerimentos do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva:

1.421/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento
em 45 graus, bem como realizar pintura de sinalização de solo ao lado direito, em
toda extensão da Rua Alfredo Deviene. 1.422/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias nos banheiros do Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves do nosso Município, com
acessibilidade aos deficientes físicos. 1.423/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar uma comissão permanente de trânsito, com servidores
municipais e representantes de empresas dos setores de transportes, para deliberações
de ações voltadas à educação no trânsito. 1.424/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir bancos e coberturas ao lado de fora dos postos de saúde.
Requerimentos do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.425/19 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se
disponibilizar uma auxiliar de cozinha para a EMEF "Prof. Jorge Herkrath" - Parque
Pacheco Chaves. 1.426/19 - Requer informações sobre providências para a
construção de passeio público em área entre as Ruas Vicente Ernesto de Lucca e
Antônio Bonifácio - Jardim Anchieta. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.427/19 - Requer informações sobre os valores arrecadados com a
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública – CIP. Requerimentos
do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.428/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar estacionamento em 45 graus, com pintura de
sinalização de solo, na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, entre a Avenida
Domingos Camerlingo Caló e a Rua Dr. Arlindo Viveiros Figueiredo. 1.429/19 Requer informações sobre a possibilidade de se sinalizar acessos ao Mercado
Municipal, para que o mesmo não seja prejudicado com o novo shopping.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.430/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 759/2017, que solicita pintura na quadra poliesportiva do Parque
Pacheco Chaves. 1.431/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
semáforo no cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Avenida Domingos
Perino. 1.432/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de
caminhada no canteiro central da Rua Raphael Noschesi, no Jardim Itamaraty.
1.433/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar parque infantil
na Praça Ítalo Ferrari - Vila Odilon. 1.434/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar parque infantil na Praça Dr. Raul Pires Netto - Vila
Musa. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.435/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir posto de saúde para atender aos
seguintes bairros: Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini, Jardins Vereda I e II e Residencial Recanto dos
Pássaros, bem como aos bairros adjacentes. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 1.436/19 - Requer informações sobre providências visando à
construção de passeio público no terreno da Rua João Albino Zaia, situado defronte
às residências de nºs 210 a 298, bem como em trecho da Rua São José, defronte às
residências de nºs 145 a 173. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.437/19 - Requer informações e encaminha abaixo-assinado de comerciantes,
clientes e motoristas, que utilizam a Avenida Jacinto Ferreira de Sá, próximo ao
cruzamento com a Avenida Domingos Perino, que reivindicam providências junto ao

setor de trânsito, para modificar as alterações que foram implantadas no referido
trecho, as quais vêm causando transtorno a todos. Por questão de ordem o Senhor
Vereador Flávio Luís Ambrozim pediu que Indicação de n.º 748 fosse retirada da
pauta da presente sessão. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a apresentação
das indicações apresentadas à mesa: Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel:
901/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Pare) na Rua Vereador Dr. Michel
Abdo Tanus - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 902/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestre e Pare) em toda a extensão das Ruas Jurandyr
Souza Santos - Jurandyr Mecânico e Emílio Roli – Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 903/19 - Solicita
pintura das guias e sarjetas do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 904/19 Solicita a recuperação e pintura de redutor de velocidade na Rua Antônio Henrique
Rolli, defronte à EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim Europa. Indicações do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 905/19 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua
Edwin Haslinger (Leopoldo), desde a rotatória do Centro POP até a Indústria Tecnal.
906/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim do
Sol I. 907/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do
Jardim do Sol II. 908/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão do Jardim Ideal. 909/19 - Solicita reparos em cano estourado na Rua
Vereador Adão Simião de Souza, defronte ao nº 178 - Jardim Ideal. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 910/19 - Solicita revitalização da Praça
Prefeito Benício do Espírito Santo - Vila Margarida. 911/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas de trânsito no cruzamento da Rua Cardoso
Ribeiro com a Rua do Expedicionário, defronte ao nº 567 (Farmácia São Paulo).
912/19 - Solicita a revitalização da rotatória, pintura de sinalização de solo e
instalação de placas de trânsito na Rua Henrique Pontara com a Rua Profa. Maria
José Ferreira - Jardim Santa Fé. Indicação dos Vereadores Abel Diniz Fiel e
Alexandre Florencio Dias: 913/19 - Solicita a construção de muretas e calçadas em
área verde localizada na Rua Dr. Caio Mizubuti - Vila Soares. Indicações do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 914/19 - Solicita a construção de balanção de
concreto no cruzamento da Rua Emília Terçariol Tocalino com a Rua José Maia de
Oliveira - Vicentino -, no Parque Minas Gerais. 915/19 - Solicita a instalação de poste
de iluminação pública na Rua Serafim Signorini – Nova Ourinhos, próximo a
passagem em nível do Jardim Santa Fé. 916/19 - Solicita a erradicação de árvore na
Rua Serafim Signorini, 229 - Nova Ourinhos. Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 917/19 - Solicita poda das árvores que ficam em volta do lago do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 918/19 - Solicita implantação de
lombada na Rua João de Pontes, defronte ao n° 398, em frente ao Colégio Pólis.
Indicações do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 919/19 - Solicita a
instalação de placa “Proibido Jogar Entulho/Lixo” em terreno localizado na Rua José
Benedito Frederico com a Rua Padre Bruno Welter - Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. 920/19 - Solicita a instalação de placa “Proibido Jogar
Entulho/Lixo” em terreno localizado na Rua Eduardo Peres, defronte ao nº 848.
921/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixas de
pedestres, nos cruzamentos das Ruas Lourenço Jorge e Eduardo Peres. 922/19 -

Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou lombada) na Rua
Raul Pinto da Fonseca, próximo ao nº 50 - Jardim Santa Fé. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 923/19 - Solicita a erradicação de árvore comprometida (árvore
seca), com risco de queda, na Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 924/19 - Solicita a erradicação de
árvore na Rua Manoel Vieira Pinto, defronte ao nº 471. 925/19 - Solicita a
manutenção em academia da saúde na Praça Presidente Kennedy (Praça do
Seminário). 926/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na
Rua Bernardino Landulfo, entre os nºs 278 e 320 - Vila Vilar. Indicações do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 927/19 - Solicita a retirada de galhada na
Rua Vereador Antônio Goes, em frente ao nº 50. 928/19 - Solicita a instalação de
poste de iluminação em área verde na Rua Felismino Fernandes dos Santos.
929/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Vicente Ernesto de
Lucca, próximo ao CAIC. 930/19 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Pedro
Alexandre, em frente ao nº 792. 931/19 - Solicita pintura de sinalização de solo
(parada obrigatória) na Rua Milton de Abreu, esquina com a Rua Pedro Alexandre.
932/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (parada obrigatória) na Rua João
Bond, esquina com a Rua Pedro Alexandre. Indicações do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 933/19 - Solicita recapeamento asfáltico, em trecho de
paralelepípedos, na Rua João Albino Zaia. 934/19 - Solicita implantação de redutor
de velocidade (lombada) na Rua Rio de Janeiro, próximo ao nº 453. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 935/19 - Solicita melhorias na malha asfáltica
na Rua Adail Faria da Cunha e Rua Antônio Segala - Jardim Josefina. Indicação do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 936/19 - Solicita implantação de redutor de
velocidade lombofaixa na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, em frente a NEI “Ayrton
Senna da Silva”. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura das moções
apresentadas: Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 155/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Valter de Oliveira. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
156/19 - De congratulações e aplausos ao empresário e industrial Dr. Roque
Quaqliato, pela reeleição como presidente, à empresária Beatriz Quagliato Porto, pela
admissão como membro e vice-presidente da Fundação Educacional Miguel Mofarrej
(FEMM), e a todos os membros da diretoria. Moção do Vereador Aparecido Luiz:
157/19 - De congratulações aos alunos do 5°. ano da EMEF "Prof. Jorge
Herkrath", parabenizando-os pelas atividades do Projeto Agentes Mirins da Saúde,
desenvolvido junto à USF Parque Pacheco Chaves. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 158/19 - De pesar pelo falecimento do jovem Marcos Leandro
Egídio, aluno da APAE. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima:159/19
- De pesar pelo falecimento do Sr. Dorival de Marcos. 160/19 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Maria Lazanha Cantarin. 161/19 - De pesar pelo falecimento do
Sr. José Maria da Silva. 162/19 - De pesar pelo falecimento do jovem Joseph Chakar
Júnior. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 163/19 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Maria Isabel Noronha Affonso. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 164/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Jonatham Willian da Silva.
Moções do Vereador Cícero de Aquino: 165/19 - De pesar pelo falecimento da Sr.
José Carlos Praxedes. 166/19 - De congratulações ao Bar do Roberto, pelos 13 anos

de excelentes serviços prestados em nosso Município. Moção do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 167/19 - De congratulações à Maria Gabriela Batistela,
eleita Miss Brasil Earth 2019, no dia 25 de maio, em concurso realizado no Estado de
Minas Gerais. Moção dos Vereadores Alexandre Florencio Dias e Anísio
Aparecido Felicetti: 168/19 - De congratulações ao SESI Robotics School Ourinhos, pela conquista do primeiro lugar na categoria "Gracious Profissionalism",
no torneio FLL Open International Turquey 2019. Moção dos Vereadores Caio
César de Almeida Lima e Anísio Aparecido Felicetti: 169/19 - De pesar pelo
falecimento do Sra. Conceição Gouveia Pereira. Por questão de ordem, o Senhor
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. Em seguida, o Sr. Presidente consultou
os Srs. Vereadores se havia alguma matéria a ser destacada. Não havendo pedidos de
destaque, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos n.ºs: 1.391 a
1.437/2019 e as Moções n.os 156, 157, 166 a 168/2019, com exceção das matérias
destacadas. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores: Flávio Luis Ambrozim,
Cícero de Aquino, Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, José
Carlos Vieira dos Santos, Caio César de Almeida Lima e Edvaldo Lúcio Abel. Não
havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram
colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente
informou ainda, que conforme fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei
Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para
responder às informações solicitadas através de requerimentos. Na sequência, fizeram
o uso da tribuna no expediente os Senhores Vereadores: Caio César de Almeida Lima,
Cícero de Aquino, Aparecido Luiz, Alexandre Araujo Dauage, Raquel Borges Spada,
Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís Ambrozim e José Carlos Viera do Santos.
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, fizeram o uso da palavra para a
explicação pessoal os Senhores Vereadores: Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges
Spada e Alexandre Florencio Dias. Não havendo nada mais nada a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Décima Oitava Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a
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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