ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS –
ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e
onze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Quinta Sessão Ordinária do
presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas Angelo. Para
dar início aos trabalhos legislativos, o Primeiro Secretário realizou a chamada para
verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio
Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando
Rosini, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz
Donizetti Bengozi, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas
Angelo, Valter do Nascimento (treze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. O Sr.
Presidente Santiago de Lucas Angelo declarou um minuto de silêncio para todas as
vítimas da guerra na Ucrânia. Dando continuidade, foi colocada em votação a Ata da
Quarta Sessão Ordinária de 2022, APROVADA por unanimidade. O Senhor
Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava aberta a inscrição para o uso
da palavra no expediente, com tema livre, devendo ser realizada junto à Segunda
Secretária e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser
solicitada junto à Segunda Secretária até o término do intervalo regimental ou, na sua
ausência, até o início da Ordem do Dia. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo do ofício recebido: Ofício
SMPF – 37/2022, da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando os Boletins de
Caixa e Diários da Tesouraria referente ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021 com o
nº 226 a 247 respectivamente. Os ofícios ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores e assessores na secretaria da casa. Também, após os despachos
regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão
no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no
gabinete parlamentar de cada Vereador. O Senhor Presidente comunicou que foi
apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 18/2022 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que dispõe sobre a autorização da presença de Doulas
durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de
parto e hospitais de Ourinhos. O Senhor Presidente informou que a matéria
apresentada será encaminhada às comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres de acordo com o mandamento regimental. Dando continuidade,
o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do parecer

contrário da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 2/2022:
Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 2/2022.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa da Vereadora Roberta Stopa, que cria o Dossiê Mulher
Ourinhense no âmbito do município de Ourinhos, como Relator pela Comissão de
Justiça e Redação, declaro CONTRÁRIO meu Parecer, acatando a recomendação do
Parecer Jurídico, que opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto,
por vício de iniciativa. Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2022. Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Realizada a leitura do parecer contrário, o Sr.
Presidente colocou o mesmo em discussão. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Roberta Stopa, Cícero de Aquino, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o parecer,
APROVADO com nove votos favoráveis e três votos contrários. Aprovado o parecer
contrário, o Senhor Presidente declarou REJEITADO o Projeto de Lei nº 2/2022 e
determinou o arquivamento do processo. A seguir, foram apresentadas as matérias
relativas à 5ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 585/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se exigir das
agências bancárias a instalação de bebedouros para os clientes. 586/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir galerias pluviais e "bocas de lobo"
na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte à EE "Prof. Dalton Morato Villas
Boas", na Vila Santa Maria. 587/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir uma creche no terreno situado entre a Rua Benedito Fermiano Filho e a
Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, aos fundos da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron". Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 588/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.888/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou
reperfilamento em toda a extensão da Avenida Joana Bacon Amadeu. Requerimentos
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 589/22 - Requer informações da
Superintendência de Água e Esgoto - SAE sobre a possibilidade de providências para
solucionar o problema da grande quantidade de canos estourados na Vila Brasil,
Jardim Josefina, CDHU - Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau, Conjunto
Habitacional Caiuá e bairros adjacentes. 590/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir mais salas de aula no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral
Santos". Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 591/22 - Requer
informações quanto à possibilidade de se reinstalar fiação em poste na praça situada
na Rua Antonio Franciscon Filho, defronte ao n° 376, haja vista que a fiação foi
furtada. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 592/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando construir área de
lazer, com campo suíço, contendo alambrado, vestiário e iluminação, em área verde
da Rua Manoel da Silva Mano - Vila Soares. 593/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se adotar providências, com urgência, para realizar melhorias na
captação das águas torrenciais oriundas da Rodovia Raposo Tavares, que vêm
inundando as residências da Vila Brasil, Jardim Josefina e bairros adjacentes. 594/22

- Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 595/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
cursos profissionalizantes, aulas de ballet, capoeira, zumba, karatê e judô no CRAS
IV "Sônia Maria Ferreira". 596/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias no calçamento da Praça João Fonseca, na Vila Kennedy. 597/22 Requer informações, junto à Vigilância Sanitária, sobre a possibilidade de se
fiscalizar as casas que possuem lixos recicláveis em seus quintais. 598/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar enfermeiro para prestar
assistência aos familiares, durante o período de velação de seus entes queridos, no
Velório Municipal. 599/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos para construir rotatória na confluência entre as Ruas Pedro Migliari "Tico",
Ataliba Leonel e João Villar Péres. 600/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a Praça João Fonseca, na Vila Kennedy, bem como
instalar academia da saúde, playground, pista de caminhada, bancos de concreto,
dentre outros. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 601/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.188/2021, que solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Olívio Minucci, defronte ao nº 582 ou
próximo ao nº 609. 602/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 967/2021,
que solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Jardim São Judas Tadeu.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 603/22 - Requer
informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a
possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no trevo
de acesso ao Jardim Guaporé. 604/22 - Requer informações quanto à possibilidade de
se implantar projeto de horta comunitária no Jardim Josefina. 605/22 - Requer
informações quanto à possibilidade de se instalar academia da saúde no Jardim São
Carlos. 606/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma
cancha de bocha na área institucional da Rua José Neves de Oliveira, entre as Ruas
Antônio Segala e José Oliveira da Silva. 607/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar estacionamento em 45 graus, nos dois sentidos de
direção, da Avenida Milton Machado - Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. 608/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
atividades musicais e culturais, nos finais de semana, na Concha Acústica Sérgio
Nunes. 609/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de
ar-condicionado em todas as salas de aula da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes"
(CAIC). 610/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma
geral no barracão da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Anchieta. 611/22
- Requer informações quanto à possibilidade de se realizar manutenção nos aparelhos
da academia da saúde na Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim
Europa, ou mesmo troca por novos aparelhos. 612/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.253/2021, que requer informações quanto à possibilidade de se
realizar manutenção nos aparelhos da academia da saúde no Sistema de Recreio
Henrique Fittipaldi, ou mesmo troca por novos aparelhos. 613/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir local coberto e fechado na praça do
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves,

para os munícipes da terceira idade que se reúnem diariamente, para a prática de
jogos, servindo-os como terapia. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
614/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.143/2021, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão das Ruas Ubirajara Cintra, Bernardino Landulfo e Abdo Tânios Mrad.
615/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.158/2021, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Joaquim Miguel Leal - Jardim Eldorado. Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 616/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
1.828/2021, que requer um relatório de acompanhamento das mudas de árvores
plantadas nos últimos 2 anos, informando a localização, a pega dessas mudas e a
necessidade de substituição, além de informações sobre a rega e manutenção das
mesmas. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
617/22 - Requer informações sobre a possibilidade de instalar tendas ou coberturas na
entrada das creches e escolinhas, para que as mães possam esperar pelos seus filhos
sem se preocupar com o sol e a chuva. Requerimento do Vereador Éder Júlio
Mota: 618/22 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura implantar
ponto de coletas seletivas. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 619/22 - Requer informações se os remédios de alto custo,
colírios e até mesmo os remédios básicos estão sendo fornecidos aos munícipes que
passam pelo atendimento médico. 620/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se criar calendário mensal para acompanhar mutirão de limpeza de entulhos e
avisar aos munícipes através de diversos meios de comunicação. 621/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se divulgar telefones úteis nos quais os
munícipes possam denunciar terreno baldio abandonado, para que o Executivo possa
notificar o respectivo proprietário. 622/22 - Requer informações sobre as
providências adotadas referentes ao trevo da Vila Brasil no que diz respeito à
iluminação, redutor de velocidade e segurança na travessia dos munícipes.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 623/22 - Requer
informações, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER, sobre a
possibilidade de se construir ciclovia nos canteiros da Rodovia Raposo Tavares, no
Município. 624/22 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas
de Rodagem, sobre a possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia
Raposo Tavares, no trevo de acesso à Vila Brasil. Requerimentos do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 625/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma
para execução de recapeamento asfáltico na Vila São Francisco. 626/22 - Requer
informações sobre o projeto de cronograma de execução para recapeamento asfáltico
na Vila Adélia. 627/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para
execução de recapeamento asfáltico no Loteamento Domingos Garcia.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 628/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 970/2021, que solicita implantação de redutores de velocidade
(lombadas ou lombofaixas) na Rua Machado Florence, no trecho entre os
cruzamentos com a Rua José Felipe do Amaral e com a Rua Prefeito Eduardo
Salgueiro. Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 629/22 - Requer
informações, junto ao Setor de Engenharia de Tráfego e Trânsito, sobre a

possibilidade de se realizar melhorias na sinalização horizontal e vertical no
cruzamento das Ruas Padre Rui Cândido da Silva e Ipiranga, bem como na Rua
Imprensa com Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, na Vila Odilon, pois os citados
locais não possuem sinalização, ocasionando muitos acidentes. 630/22 - Requer
informações sobre a limpeza e sanitização ou a cobrança de execução desses serviços
em todas as cerâmicas abandonadas na Vila Odilon e na Vila Musa, pois se tornaram
depósitos de lixo e abrigos de insetos, causando transtornos para todos os moradores
adjacentes. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente.
Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. A seguir, a
Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 658/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes em quatro
postes na Rua Liberdade, defronte com a Praça Ítalo Ferrari. 659/22 - Solicita retirada
de galhadas e pintura de sinalização de solo na Rua Prof. Francisco Dias Negrão
(defronte a lateral do nº 5) - Jardim Califórnia. 660/22 - Solicita retirada de galhadas
na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao nº 1.487. Indicação do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 661/22 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação
"tapa-buracos" na Rua Lino Rosignoli, em frente ao nº 65 - Vila Brasil (CDHU).
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 662/22 - Solicita troca de
lâmpadas na UBS "Daniel Baltus" (UBS do CAIC). 663/22 - Solicita limpeza na
praça situada na Rua Antonio Franciscon Filho, defronte ao n° 376. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 664/22 - Solicita, com urgência, operação
"tapa-buracos" no cruzamento entre as Ruas Jornalista Heron Domingues e Luiz
Bruzão, ao lado do n° 250, na Vila Brasil. Indicação do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 665/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante
na Rua Ana Beltrami Costa - "Anita" n° 93, defronte à Igreja Congregação Cristã no
Brasil. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 666/22 - Solicita limpeza em
todos os bueiros da Rua Moacir Cassiolato - Parque Minas Gerais. Indicação do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 667/22 - Solicita limpeza no
cruzamento da Rua Manoel Miranda Filho - Manégas com a Rua Eduardo Peres, na
Vila São Luiz. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 668/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Ezequias
Nogueira de Souza, defronte aos nº s 215 e 551. Indicação do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 669/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante
na Rua Maria Pastora da Silva n° 109. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
670/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na
Rua Ezequias Nogueira de Souza, próximo ao cruzamento com a Rua Rafael
Cassetari. 671/22 - Solicita, com urgência, implantação de redutor de velocidade
(lombada ou lombofaixa) na Rua Ezequias Nogueira de Souza, no trecho que
compreende o campo de futebol (SANDIZA), Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi
e a EMEI "Vinicius de Moraes". 672/22 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Sebastião Miranda, no trecho entre a Travessa Noé Fernandes dos
Santos e a Rua Ezequias Nogueira de Souza - Vila Sândano. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 673/22 - Solicita implantação de aulas de ginástica, para
ambos os sexos, na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 674/22 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE)

na Rua Valentim Gentil, no cruzamento com a Rua José Galian Blasco, na Vila Boa
Esperança. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 675/22 - Solicita
implantação de guard-rail (mureta de proteção) na Rua Ângelo Sedassari, no trecho
paralelo ao Córrego Águas das Furnas. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
676/22 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado na Rua Vereador Ary
Archangelo Cardoso de Mattos, ao lado do nº 133 - Vila Villar. 677/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Antônio Zaki
Abucham, defronte à viela - Jardim Ouro Fino. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 678/22 - Solicita implantação de aulas de capoeira, para ambos
os sexos, na EMEF "Profa. Nilse de Freitas". Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 679/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) na Rua Olívio Minucci, defronte à viela - Jardim Ouro Fino. 680/22 Solicita implantação de redutores de velocidade (lombofaixas), em ambos os
sentidos, próximos às passagens de acessibilidade para pedestres e cadeirantes no
novo canteiro central da Avenida Gastão Vidigal, no trecho entre a Rua Rio de
Janeiro e a Avenida Dr. Altino Arantes. 681/22 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Antônio Zaki Abucham, defronte ao n°
185. 682/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa)
na Rua Olívio Minucci, entre o trecho da Rua Ezequias Nogueira de Souza e a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 683/22 - Solicita poda em todas as árvores localizadas
na extensão das Ruas José Bonifácio e Vitório Christoni. 684/22 - Solicita instalação
de placas de estacionamento exclusivo para idoso, bem como pintura de sinalização
de solo, na Rua Cardoso Ribeiro, defronte ao Poupatempo no "Ourinhos Plaza
Shopping". 685/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) na Rua Ezequias Nogueira de Souza, nas proximidades da EMEI
"Vinicius de Moraes" - Jardim Ouro Fino. 686/22 - Solicita limpeza em dois bueiros
na Rua Aparecida Ferroni Leide, próximos ao nº 15, no Jardim São Carlos. 687/22 Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Ezelino Zorio Maulen, nos
cruzamentos com as Ruas João Bond e Emílio Roli. 688/22 - Solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua Moacir Cassiolato, próximo ao nº 174 - Vila Boa
Esperança. 689/22 - Solicita a instalação de iluminação pública na Rua Juan Vidal
Santos - Jardim Itaipava, ao lado da Kikuchi. 690/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Prof.
Mário Ferreira. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 691/22 Solicita implantação de redutor de velocidade na Avenida Presidente Dr. Getúlio
Vargas, defronte ao nº 483. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 692/22 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Avenida Comendador José Zillo. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 693/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade
(lombada ou lombofaixa) na Rua Argemiro Batista das Neves, defronte ao n° 333, no
Jardim Anchieta. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 694/22 - Solicita
pintura de sinalização de solo (faixa de passagem de pedestres e "PARE") ao longo de
toda a extensão da Rua Jurandyr Souza Santos - Jurandyr Mecânico e Rua Emílio
Roli, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 695/22 - Solicita implantação de
redutor de velocidade (lombofaixa) em ambos os sentidos da Avenida Domingos

Camerlingo Caló, defronte ao n° 2.820 (Multiconstruções). 696/22 - Solicita
pavimentação asfáltica e substituição de toda iluminação por lâmpadas de LED na
Rua Um - Jardim Itaipava. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
697/22 - Solicita troca da iluminação pública existente por lâmpadas de LED em toda
a extensão das vielas do Jardim Josefina, entre as Ruas Vicente Leporace e Adail
Faria da Cunha. 698/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade "quebramolas" na Rua Serafim Signorini, n° 199 - Nova Ourinhos. 699/22 - Solicita
instalação de poste de iluminação pública na viela do final da Rua Nilson Artusi.
700/22 - Solicita limpeza em "boca de lobo" situada na Rua Adail Faria da Cunha Jardim Josefina. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 701/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade e pintura de faixa de pedestres defronte à EMEI
"Itaipava". 702/22 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua
Euclides da Cunha, com a realização de recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos", principalmente no trecho entre a Rua Benjamin Constant e a
Rua Francisco Romero. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 703/22
- Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento da Avenida Arnaldo da Silva
com a Rua José Neves de Oliveira, no CDHU. 704/22 - Solicita urbanização e
paisagismo nas vielas do Jardim das Paineiras. 705/22 - Solicita urbanização,
paisagismo, pintura de sinalização de solo e instalação de iluminação pública de LED
nas vielas localizadas entre a Avenida Ivone Cardoso Pereira Cavenago e a Rua
Servidora Ester Serrano da Silva. 706/22 - Solicita troca de lâmpadas nas vielas do
Jardim das Paineiras. 707/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de
placas de trânsito no cruzamento entre as Ruas Antônio Alexandre Consoni Viganó e
Eduardo Peres, no Jardim Manhatan. 708/22 - Solicita construção de balanção de
concreto na Rua Francisco Masiero, no final do asfalto (começo da estrada de terra).
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 709/22 - Solicita recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Orlando Migliari, no Jardim Ouro Verde. 710/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", na Alameda
Djames Wilham Afonso - Parque Gabriela. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 711/22 - Solicita a construção de balanção de concreto no
cruzamento das Ruas Joaquim Floriano da Silva e João Ferreira. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 712/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade,
bem como de sinalização indicativa de limite de velocidade e repintura da sinalização
de solo indicando "PARE" e faixa de passagem de pedestres na Rua Emílio Roli,
próximo ao n° 760, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 713/22 - Solicita construção de balanção de
concreto na Rua Adolpho Campeão - Vicentino, no Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 714/22 - Solicita
poda em três árvores plantadas no canteiro central da Avenida Fausto Matachana, no
cruzamento com a Rua Eurico Amaral Santos, haja vista que a altura das árvores vem
prejudicando a iluminação no local. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 715/22 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo nas ruas da
Vila Boa Esperança - 1ª Secção. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 716/22
- Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Maria José Milani, no trecho
compreendido entre os nº s 253 e 263. Indicação do Vereador Anísio Aparecido

Felicetti: 717/22 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das
Ruas Manoel da Borba Gato e Manoel Preto, no Jardim dos Bandeirantes. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 718/22 - Solicita colocação de fresa asfáltica na Rua
Um, continuação da Rua Rubem Ribeiro de Moraes, no Conjunto Habitacional
Ourinhos I. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 719/22 - Solicita
pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação para limite de
velocidade máxima permitida em todas as ruas do Jardim Manhatan. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 720/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade
(lombada ou lombofaixa) na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), no Jardim Guaporé.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 721/22 - Solicita poda de
árvores, pintura de sinalização de solo, bem como limpeza de “bocas de lobo”, de
guias e sarjetas, na Rua Olavo Ferreira de Sá. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 722/22 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
no Jardim São Francisco. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
723/22 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini,
próximo ao cruzamento com a Rua 13 de Maio, para o acesso de pedestres à Rodovia
Raposo Tavares - Vila Perino. 724/22 - Solicita instalação de placas de limite de
velocidade e pintura de sinalização de solo ao longo de todas as ruas do Jardim
Nazareth. 725/22 - Solicita instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as
salas de aula da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 726/22 - Solicita instalação de
placas indicativas de limite de velocidade e pintura de sinalização de solo ao longo de
todas as ruas do Jardim Furlan. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 727/22
- Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Vila Perino. 728/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade na
Rua Euclides da Cunha, no trecho situado entre a Rua Paulo Sá e a Travessa Vereador
Abrahão Abujamra. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 729/22 Solicita implantação de vagas de estacionamento em 45 graus no canteiro central da
Rua do Expedicionário, entre os nº s 1.374 e 1.398. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 730/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) próximo ao cruzamento da Rua Machado Florence com a Rua Don José
Marello. 731/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Euclides da
Cunha, defronte ao nº 546. 732/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Elias Gardim, Rua Rubens
Saladini e Rua Jornalista Adalcimar Regina Guandalini Tupina. 733/22 - Solicita
roçada, ao invés de se realizar nebulização com veneno, em todas as áreas verdes do
Residencial Ville de France. 734/22 - Solicita pintura de sinalização de solo (faixa de
pedestre e PARE) em todos os cruzamentos da Rua Antônio Bertagnoli - Vila Santa
Maria. 735/22 - Solicita instalação de placa de advertência "curva acentuada à
esquerda", bem como pin-tura de sinalização de solo e implantação de tachões na Rua
Pedro de Matos Vasconcelos - Vila Santa Maria. 736/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Pedro de Matos Vasconcelos - Vila Santa Maria. 737/22 - Solicita, com urgência,
limpeza de bueiro situado na esquina entre as Ruas Mato Grosso e José Felipe do
Amaral. Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 738/22 Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Felismino Fernandes dos Santos, Jardim

das Paineiras. 739/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Osvaldo Godinho
Sant'anna, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. 740/22 - Solicita troca de lâmpada
inoperante na Rua Narciso Migliari, defronte ao nº 977, na Vila Nova Sá. 741/22 Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Maria de Paula Leite Moraes, no Jardim
Anchieta. Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 742/22 - Solicita
substituição de lâmpadas queimadas na Rua João Moya Restoy, em frente aos nº s.
986 e 1.018, no Jardim Paulista, atrás do Colégio Técnico. Indicações do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 743/22 - Solicita troca de lâmpada
inoperante na Rua Machado Florence, próximo ao Supermercado Max Atacadista.
744/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Brasil - Vila Christoni. 745/22 Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Argemiro Batista das Neves, 360, no
Jardim Anchieta. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 746/22 - Solicita
limpeza em bueiro situado no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Avenida
Dr. Altino Arantes. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 747/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes nas ruas do Jardim Guaporé.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 748/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Anna Raymunda Natale, no Jardim Oriental. 749/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa buracos" em toda a extensão da Rua
Olavo Migliari - Jardim Ouro Verde. 750/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa buracos" em toda a extensão da Rua Mário
Gambale - Jardim Ouro Verde. 751/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa buracos" em toda a extensão da Rua Patrícia Braz
Nascimento - Jardim Ouro Verde. 752/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Augusto
Cardoso de Moura - Jardim Ouro Verde. 753/22 - Solicita, com urgência, limpeza em
bueiro situado na Rua Aleixo Garcia, próximo ao nº 72. 754/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua José de Bastiani - "Expedicionário", no Jardim Oriental. 755/22 Solicita patrolamento e colocação de cascalho em toda a extensão da Rua Onze Jardim Itaipava. 756/22 - Solicita substituição da iluminação existente por lâmpadas
de LED no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, mais especificamente no
interior da pista de caminhada, onde se encontra o quiosque do pedalinho. 757/22 Solicita reparos no asfalto da Rua João Villar Péres, entre os nº s 392 e 401-1 - Jardim
Estoril, em trecho correspondente à parada de ônibus. 758/22 - Solicita pintura de
sinalização de solo indicando vaga de estacionamento reservada à pessoa com
deficiência na Rua Brasil n° 274, na Barra Funda, defronte à Capela Sagrado Coração
de Jesus. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 759/22 Solicita limpeza de bueiro localizado na Rua Raphael Noschesi, em frente ao nº 612 Jardim Itamaraty. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 760/22 Solicita troca de lâmpadas inoperantes em três postes na Rua Maria de Paula Leite
Moraes, próximos ao nº 755, no Jardim Anchieta. 761/22 - Solicita troca de lâmpada
inoperante na Rua Helena Biazon Saladini, em frente ao nº 379, na Vila Musa.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 762/22 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Vicente Ernesto de Lucca - Conjunto Habitacional Profa. Helena

Braz Vendramini. 763/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos", na Rua Brasil, no trecho entre as Ruas José Bonifácio e
Olympio Coelho Tupiná. 764/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade
"quebra-molas" na Rua Gaspar Ricardo, no trecho entre as Ruas Brasil e Pará. 765/22
- Solicita roçada no entorno do Campo de Futebol da Sandiza. 766/22 - Solicita
construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida Horácio
Soares, nos cruzamentos com as Ruas Bárbara Abujamra e Júlio Mori. 767/22 Solicita limpeza em bueiros, bem como na tubulação da galeria que da vazão de água,
em toda a extensão da Rua Ovídio Gregório de Jesus, principalmente junto ao nº 532,
bem como no cruzamento com a Rua José Francisco de Oliveira, junto ao nº 687.
768/22 - Solicita limpeza em bueiros, bem como na tubulação da galeria que da vazão
de água, em toda a extensão da Avenida Domingos Camerlingo Caló, principalmente
entre os nºs 2.128 e 2.196. 769/22 - Solicita melhorias na pintura de sinalização de
solo no cruzamento entre a Avenida Domingos Camerlingo Caló e a Rua Antônio
Bertagnoli. 770/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade "quebra-molas"
próximo ao cruzamento da Avenida Domingos Camerlingo Caló com a Rua Antônio
Bertagnoli. 771/22 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombofaixas ou
"quebra-molas") defronte ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". 772/22 Solicita implantação de redutores de velocidade (lombofaixas ou "quebra-molas") na
Rua Jamil Chequer, defronte ao nº 450. 773/22 - Solicita roçada ao longo de toda a
extensão da Rua Prof. Francisco Dias Negrão, bem como no trecho compreendido
entre as Ruas Abdallah Abujamra e Clóvis de Araújo Macedo Filho. 774/22 - Solicita
revitalização, bem como instalação de academia da saúde, ao ar livre, na Praça
Nelson de Camargo Nascimento. 775/22 - Solicita reparos/melhorias no asfalto no
cruzamento das Ruas Paschoal Pagani e Ovídio Gregório de Jesus. 776/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Francisco Vara - Jardim São Domingos, conforme já solicitado na
Indicação nº 1.318/2021. 777/22 - Solicita implantação de lombofaixa ou qualquer
outro tipo de redutor de velocidade no cruzamento entre as Ruas Euclides da Cunha e
Antônio Carlos Mori. 778/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos", na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, no trecho entre a
Avenida Domingos Camerlingo Caló e a Rua Ribeirão Claro. 779/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Ângelo
Barone, entre a Rua Domingos Jorge até a esquina do campo de futebol. 780/22 Solicita pintura de sinalização de solo indicando "PARE" na Rua Olavo Ferreira de
Sá, no trecho que compreende as Ruas João Garbim e Cardoso Ribeiro - Vila Boa
Esperança. 781/22 - Solicita implantação de lombofaixa na Rua Alberto Mori, nos
arredores do Posto Machado. 782/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos", na Rua do Expedicionário, no trecho que compreende as
Ruas Silva Jardim e Duque de Caxias (linha férrea). 783/22 - Solicita revitalização da
Praça Mário Rosa Filho, localizada na Rua Clorivaldo Migliari, realizando roçada,
poda de árvores e conserto de alguns bancos de concreto. 784/22 - Solicita poda em
todas as árvores da Praça da Bíblia, localizada entre a Avenida Horácio Soares e a
Rua Júlio de Campos Rocha, com o intuito de livrar a iluminação das copas das
árvores e assim trazer uma melhor iluminação a todos que frequentam o local. 785/22

- Solicita melhorias na malha asfáltica, bem como recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos", no entorno da rotatória localizada defronte ao
Tênis Clube de Ourinhos. 786/22 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Francisco Nunes de Mello. 787/22 - Solicita roçada e limpeza na
Praça Nelson de Camargo Nascimento e em seus arredores, sobretudo no campo de
futebol. 788/22 - Solicita instalação de placas indicando o limite de velocidade em
toda a extensão da Rua Don José Marello, principalmente no cruzamento da Rua
Machado Florence. 789/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua João Jorge Neder - Jardim Bela
Vista. 790/22 - Solicita limpeza em bueiro localizado na Rua Eurico Amaral Santos,
no cruzamento com a Rua Paschoal Pagani, 499 - Jardim Europa. 791/22 - Solicita
reparos ou melhorias em asfalto na Rua Paschoal Pagani, defronte ao nº 696 - Jardim
Europa. 792/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos", em toda a extensão da Rua Paschoal Pagani - Jardim Europa. 793/22 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Cerqueira - Jardim Anchieta. 794/22 - Solicita limpeza em bueiro localizado na Rua
Valentim Gentil, defronte ao nº 543. 795/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Avenida Gastão Vidigal, entre a Rua Rio de Janeiro e a
Avenida Dr. Altino Arantes, bem como o trecho que compreende até a Rua do
Expedicionário. 796/22 - Solicita, junto ao Setor de Infraestrutura Urbana e Obras, a
troca da atual iluminação por iluminação de LED na rotatória que liga a Rua Serafim
Signorini, Avenida André Monteiro Rodrigues e Avenida Santino Brianezi. 797/22 Solicita implantação de redutores de velocidade na Rua Atílio Toloto, no trecho
localizado entre os nº s 719 e 729, no Jardim São Domingos. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 798/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Avenida Milton Machado. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 799/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Avenida Conselheiro Rodrigues
Alves. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 800/22 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Gonçalo Ferreira de Moraes, no
Jardim Ouro Verde. 801/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em todas as ruas da Vila Musa. 802/22 - Solicita operação
"tapa-buracos" em todas as ruas da Vila São João. 803/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em todas as ruas da Vila São
José. 804/22 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Vila
Brasil, Jardim Josefina, Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Jardim Europa, Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato, Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant e bairros adjacentes. 805/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em todas as ruas do Jardim Nazareth. 806/22 - Solicita instalação de
lâmpadas de LED nas ruas onde estão situados prédios públicos, hospitais, postos de
saúde, CRAS, Centro POP, associações de moradores de bairros, secretarias
municipais, Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho",
Centro Cultural Tom Jobim, quadras poliesportivas, praças e áreas de lazer. 807/22 Solicita instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do Jardim
Anchieta. 808/22 - Solicita urbanização, paisagismo, pintura de sinalização de solo e

instalação de iluminação pública de LED nas vielas do Jardim Josefina. 809/22 Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização de trânsito
no entorno do Mercado Municipal, localizado na Rua Miguel Vita. 810/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Avenida Feodor
Gurtovenco. 811/22 - Solicita melhorias e pintura na quadra poliesportiva da EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron". 812/22 - Solicita instalação de bebedouro com
água potável e refrigerada na EMEI "Abelardo Pinto", na Vila Brasil. 813/22 Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestres, bem como instalação de
placas de sinalização, na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, no Jardim
Itamaraty. 814/22 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão das ruas do
Jardim Estoril. 815/22 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Ulysses Guimarães e da Avenida Arnaldo da Silva,
ratificando as Indicações nº s 545/2021 e 183/2020. 816/22 - Solicita pintura de
sinalização de solo em todas as vagas de estacionamento para deficientes em nosso
Município. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 817/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Serafim Signorini, entre os nº s 259 e
269, haja vista que no local já existe um redutor, mas o tráfego de veículos continua
em alta velocidade. 818/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua
Maria José Milani, próximo ao n° 502, considerando o intenso tráfego de veículos no
local. 819/22 - Solicita repintura das faixas de passagem de pedestres e da sinalização
de solo "PARE" no cruzamento entre as Ruas José Justino de Carvalho e Pedro
Padovan. 820/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Justino de Carvalho,
defronte ao nº 1.785. 821/22 - Solicita limpeza geral e instalação de placa "Proibido
Jogar Lixo ou Entulho" em toda a extensão da Rua Mário Assani Garcia, bem como a
instalação de câmeras de videomonitoramento, a fim de coibir o descarte irregular de
lixo e entulho. 822/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Dimas Franco de Arruda, no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 823/22 - Solicita novamente
implantação de redutor de velocidade (lombofaixa), bem como executar a sinalização
de solo indicando "PARE" e faixa de pedestre em ambos os sentidos, na Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, defronte à Academia da Faculdade Estácio de Sá. Indicação do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 824/22 - Solicita troca de
lâmpadas inoperantes na Avenida Santino Hespanhol, no Residencial Oswaldo
Brizola. Logo após, a Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas :
Moções do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 46/22 - De congratulações à
Professora Lêda Regina Ferrér Benito Pereira, pelos 20 anos de excelentes serviços
prestados na Rede Municipal de Educação, com extrema dedicação,
comprometimento, profissionalismo e amor. 47/22 - De pesar pelo falecimento do exvereador e ex-Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, Sr. Júlio Antônio Mori.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 48/22 - De congratulações aos
proprietários do Sacolão Anchieta, Sr. Carlos Andrade e sua esposa Sra. Maria Inês
Gonçalves Andrade, pelos mais de 28 anos de relevantes serviços prestados à
população ourinhense. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 49/22 - De pesar
pelo falecimento de Antônia Bueno Molina. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na

forma regimental. Apresentadas as matérias, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Fez pedido de destaque o Sr. Vereador Éder Júlio
Mota do Requerimento nº 618/22. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr.
Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 585 a 630/22 e as Moções nº
s 45 e 48/2022, com exceção da matéria destacada. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, José Roberto
Tasca e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Não havendo mais quem queira se
manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou que, conforme
fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo
Municipal tem prazo de até 15 dias corridos para responder as informações
solicitadas através de requerimentos. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
deliberação as matérias destacadas remanescentes da 3ª e 4ª Sessões Ordinárias e
também as matérias destacadas da presente sessão. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 441/2022 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer
informações quanto à possibilidade de ser realizado o encontro "Kids Gospel" na
Praça Melo Peixoto, no dia 12 de outubro de 2022. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 452/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que reitera, em seu
inteiro teor, os Requerimentos nº s 1.779/2021 e 1.476/2021, que requerem
informações referentes aos cargos e funções dos/as servidores/as da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 496/2022 de autoria do Vereador Santiago de Lucas Angelo que
requer informações da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) sobre a
possibilidade de se isentar ou conceder desconto do pagamento da tarifa de
fornecimento de energia elétrica às entidades assistenciais, devidamente cadastradas e
declaradas de utilidade. (O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Primeiro
Secretário assumisse a sessão para o mesmo fazer o uso da palavra) Fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo. (O Senhor Presidente suspendeu a
sessão para que o Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a presidência).
Por questão de ordem, fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Roberta Stopa. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 510/2022 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.831/2021, que requer as portarias com as nomeações dos/as conselheiros/as de
todos os Conselhos Municipais de Ourinhos. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 524/2022 de autoria do Vereador José Roberto Tasca que requer

informações sobre o valor do aluguel do prédio locado pela Prefeitura Municipal,
localizado na Rua Sargento Douglas Florêncio nº 242 - Jardim Itamaraty. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 544/2022 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para desenvolver parceria entre o Fundo de Solidariedade, o SENAI e
o Projeto Mulheres Empreendedoras, nos cursos de capacitação de mulheres nas
áreas de corte e costura, artesanato, confeitaria, design, cabeleireiras, manicure e
outros. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 618/2022 de autoria do
Vereador Éder Júlio Mota que requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura
implantar ponto de coletas seletivas. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Éder Júlio
Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Dando continuidade, fizeram o uso da palavra livre
na tribuna os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias e José Roberto Tasca. Fim do 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: Alexandre Araújo Dauage, Alexandre
Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti
Bengozi, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter
do Nascimento (doze Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na
ordem do dia o Sr. Presidente informou que serão colocados em deliberação do
plenário as matérias apresentadas à mesa. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder
Júlio Mota solicitou do plenário o adiamento da discussão e votação do Projetos nº
3/2022 por uma sessão ordinária e do Projeto de Lei nº 21/202 por seis sessões
ordinárias. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou a
consignação da sua presença. O Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o
pedido do Sr. Vereador Éder Júlio Mota para adiamento da discussão dos projetos
solicitados, APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão
o Projeto de Lei nº 4/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que institui o Dia
Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Violência Política de Gênero. Fez o
uso da palavra a Sra. Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo
mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna livre
para explicação pessoal os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Cícero de
Aquino, José Roberto Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Valter do
Nascimento e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito e fim do horário do
expediente, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos
e declarou encerrada esta Quinta 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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