ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO 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 sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dezenove
horas e doze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Exdicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Décima Primeira 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, Caio César de Almeida Lima, Carlos
Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel,
Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim
Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo
número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e
colocou em votação a Ata da 10ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. O Sr.
Presidente informou que a inscrição para o uso da palavra no expediente está aberta e
deve ser realizada junto ao Primeiro Secretário. 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.
Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos resumos dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos requerimentos nº. s 277/2017 do Vereador Abel Diniz
Fiel; requerimentos nº. s 372, 536 e 537/2017 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
requerimentos nº. s 275, 276, 351, 583, 695 e 698/2017 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; requerimentos nº. s 427 e 540/2017 do Vereador Aparecido Luiz;
requerimentos nº. s 192, 355, 623, 672, 677 e 680/2017 do Vereador Caio César de
Almeida Lima; requerimentos nº. s 17, 19, 118, 491, 500, 579, 596, 645, 661, 678,
721, 790, 795, 796 e 1.122/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
requerimentos nº. s 194, 197, 198, 199, 415, 420, 426, 635, 685 e 686/2017 do
Vereador Cícero de Aquino; requerimentos nº. s 195, 481, 507, 511, 517, 652, 653,
667, 669 e 697/2017 do Vereador Éder Júlio Mota; requerimentos nº. s 26, 33, 51, 58,
87, 91, 98, 100, 106, 141, 151, 214, 216, 304, 390, 409, 447, 533, 607, 614, 616, 618,
658, 662, 674, 706, 709, 724, 725, 729, 734, 736, 739, 747, 775, 777, 780, 1.018,
1.035, 1.065 e 1.076/2017 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; requerimentos nº. s
185/2017 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; requerimentos nº. s 32, 322 e
1.167/2017 do Vereador Salim Mattar; requerimentos nº. s 45, 54, 55, 60, 61 e
69/2017 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo; requerimentos nº. 235/2017 dos

Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada; requerimentos nº.
665/2017 dos Vereadores Aparecido Luiz, Santiago de Lucas Ângelo, Abel Diniz
Fiel, Carlos Alberto Costa Prado e Mário Sérgio Pazianoto. Ofício nº 126/17/DAEXP da SAE, em atenção à Indicação nº 439/2017, de autoria do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores na secretaria da casa. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a leitura
da matéria apresentada à mesa: EMENDA Nº 02 (ADITIVA) ao Projeto de Lei nº
11/2017, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que institui o Plano Municipal de
Saneamento Básico - PMSB, compreendendo os serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem urbana nas localidades do
Município de Ourinhos - SP e dá outras providências, acrescentando o § 4º ao Artigo
1º. A matéria anunciada será encaminha às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leituta dos pareceres
emitidos pelas comissões permanentes: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei n º. 11/2017: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra de iniciativa do Senhor Prefeito
Municipal que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico compreendendo o
serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem
urbana nas localidades do Município de Ourinhos-SP 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 a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o
meu parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 17 de abril de 2017, Aparecido
Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento ao Projeto de Lei nº. 11/2017: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra de iniciativa do Senhor Prefeito
Municipal que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico compreendendo o
serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem
urbana nas localidades do Município de Ourinhos-SP e dá outras providências e,
considerando, ainda a realização de três audiências públicas no referido Projeto de
Lei realizadas nos dias 21 e 22 de março e 06 de abril, bem como a definição da
Emenda Aditiva a ser apresentada em Sessão Ordinária, seguindo a orientação
contida no parecer jurídico, datado de 03 de abril do presente ano, acrescentando um
§ 4º. ao Artigo 1º., com a redação: "§ 4º. Será imprescindível a autorização legislativa
prévia para a delegação (concessão e permissão) da organização, regulação,
fiscalização e da prestação dos serviços de saneamento básico a terceiros", desta
forma, não havendo qualquer óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e
Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 11 de
abril de 2017, Abel Diniz Fiel – Presidente-Relator; Santiago de Lucas Ângelo –
Vice-Presidente e Cícero de Aquino – Membro. Parecer da Relatora da Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 11/2017: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de
iniciativa do Senhor Prefeito Municipal que institui o Plano Municipal de

Saneamento Básico compreendendo o serviço de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem urbana nas localidades do
Município de Ourinhos-SP e dá outras providências. Não havendo qualquer óbice e
como relatora pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o
meu parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 11 de abril de 2017, Raquel
Borges Spada – Presidente-Relatora; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e
Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº.12/2017: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra de iniciativa do Prefeito Municipal
que dispõe sobre a desafetação de imóveis e dá outras providências. Não havendo
qualquer óbice e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a
opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu
parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 20 de março de 2017, Aparecido
Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Parecer da Relatora da Comissão de Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 12/2017: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de iniciativa do
Prefeito Municipal que dispõe sobre a desafetação de imóveis e dá outras
providências. Não havendo qualquer óbice e como relatora pela Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala
das Comissões, 11 de abril de 2017, Raquel Borges Spada – Presidente-Relatora;
Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Os
projetos cujos pareceres acabam de ser lido poderão ser inseridos na ordem do dia das
próximas sessões. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Por
questão de ordem, o Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a retirada do
requerimento de nº. 1.402/17. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.396/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de
caminhada e ciclovia interligando o Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá ao
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, pela Rua João Bond. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.397/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir playground ecológico na Praça do Esportista Oswaldo
Lazarini. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.398/17 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar escolinhas de futebol de
salão, voleibol, handebol e basquete, para ambos os sexos, na EMEF "Georgina
Amaral Santos Lopes". 1.399/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar escolinhas de futebol de salão, voleibol, handebol e basquete, para ambos
os sexos, na EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 1.400/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar escolinhas de futebol de salão, voleibol,
handebol e basquete, para ambos os sexos, na EMEF "Profa. Nilse de Freitas".
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.401/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Capitão Pedro Moreira Coppietrs - Jardim Industrial.

Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.403/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar pintura de sinalização
de solo e demarcação de faixas de pedestres no trevo do Parque Minas Gerais.
1.404/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar
pintura de sinalização de solo e demarcação de faixas de pedestres no trevo da Vila
Brasil. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.405/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua João Madeira. 1.406/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Andirá. 1.407/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Lídio Cassiolato. Requerimento do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 1.408/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
placas de advertência, indicando travessia de animais, na Avenida Luiz Saldanha
Rodrigues, entre o lago do Hospital da Unimed e o Lago Maria Pedrotti Gomes,
próximo ao Residencial Royal Park. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.409/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
Atividade Delegada no NEI "Adelaide Mantovani Alves da Silva", no PSF Programa Saúde da Família - e na Associação de Moradores de Bairro do Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.410/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se programar a
sinalização de trânsito diante das escolas municipais, determinando a exclusividade
das vagas para veículos autorizados ao transporte de estudantes. 1.411/17 - Requer
informações a respeito da acessibilidade propiciada pelas unidades da Rede
Municipal de Ensino às pessoas com deficiência. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.412/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
operação "tapa-buracos" nas Ruas Mário Medalha, Isaac Benatto, Afonso Ferrazoli e
Antônio Luiz Golfette - Jardim do Sol. 1.413/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se trocar as lâmpadas da Área Institucional Maria da Conceição
Menussi – Jardim Ideal. 1.414/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar poda de árvore e troca de lâmpadas na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito".
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.415/17 - Requer informações
a respeito da possibilidade de se criar o Atlas da Biodiversidade de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.416/17 - Requer informações,
junto ao DER – Departamento de Estrada de Rodagem – Regional de Assis, sobre a
possibilidade de se instalar semáforo, lombada ou lombada eletrônica no trevo de
acesso à Vila Brasil, visando diminuir a velocidade dos veículos que transitam na
Rodovia Raposo Tavares, para que não aconteçam acidentes futuros.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.417/17 - Requer informações
sobre as empresas terceirizadas que realizam roçada e limpeza no Município, bem
como quais as pessoas responsáveis pela fiscalização dessas empresas na
Prefeitura. 1.418/17 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE -, se o saldo financeiro, mês a mês, de janeiro de 2017 até
a presente data, está positivo ou negativo. Requerimento do Vereador Éder Júlio
Mota: 1.419/17 - Requer informações, junto ao DER – Departamento de Estrada de
Rodagem – Regional de Assis e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
diminuir o fluxo de veículos no trevo de acesso à Vila Brasil, ao Núcleo Habitacional
Asise Chequer Nicolau, aos Jardins Anchieta e Josefina e outros bairros, da Rodovia
Raposo Tavares até a área central do Município. Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.420/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar o Programa de Incentivo à Produção Literária, com vistas ao incentivo
para novos autores. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima:
1.421/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção na
EMEF "Dr. Salem Abujamra" - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.422/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se reestudar a maneira que é coletado o lixo urbano,
eliminando a centralização dos receptáculos em um só ponto das vias públicas.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.423/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a quantidade de exames e
consultas médicas que estão pendentes, desde os anos anteriores até a presente data,
preferencialmente detalhando por especialidades. Requerimento do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 1.424/17 - Requer informações sobre quais foram os índices
inflacionários utilizados para o reajuste das tarifas de consumo de água e de rede de
esgoto e sanitários. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.425/17 Requer informações a respeito da fila de espera de cirurgias bariátricas no
município de Ourinhos. 1.426/17 - Requer informações a respeito da possibilidade
de se instituir o Programa “Gestão Pública Participativa”. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.427/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir rotatória ou realizar pintura de sinalização de solo em
forma de rotatória, na confluência das Ruas Padre Bento e Raphael Noschesi com a
Avenida Heraldo Nascimento Abujamra. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.428/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se firmar
parcerias com ONGs e escolas de nível superior, visando à produção de multimistura
nutricional a ser distribuída a idosos, crianças, gestantes e nutrizes. 1.429/17 - Requer
informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
organizar e desenvolver a Corrida Rústica de Ourinhos. 1.430/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se desenvolver o Programa “Calçadas nos
Bairros”, visando à construção ou recuperação de passeios públicos. 1.431/17
- Requer informações a respeito da existência de desvios de funções na
Administração Municipal. 1.432/17 - Requer informações a respeito do gasto
com horas extraordinárias na Administração Municipal. 1.433/17 - Requer
informações a respeito dos casos de queimadas de galhadas e outros, ocorridos ao
lado do aterro sanitário, no terreno onde funcionou o antigo Moto Clube, área de
responsabilidade da Prefeitura Municipal, bem como quem são os responsáveis pela
fiscalização da área. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.434/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Vila Boa Esperança. 1.435/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Vila Boa
Esperança – 2ª Seção. 1.436/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Vila Christoni.

Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.437/17 - Requer informações a
respeito da possibilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável englobar, em um único documento, as
datas comemorativas relacionadas com o meio ambiente, para distribuição na Rede
Municipal de Ensino e em outros locais estratégicos. 1.438/17 - Requer informações
a respeito da possibilidade de se desenvolver campanha, em parceria com a
população, visando à identificação de ruas com numeração irregular. 1.439/17 Requer informações a respeito da estrutura existente na Rede Municipal de Saúde,
para o diagnóstico e tratamento dos casos de ronco e apneia do sono.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.440/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de mudança de ponto de táxi da Avenida Jacinto Ferreira de Sá
para a Rua Henrique Tocalino, defronte ao Lanchódromo. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.441/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar escolinhas de futebol de salão, voleibol, handebol e
basquete, para ambos os sexos, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 1.442/17 - 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. 1.443/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar escolinhas de futebol de salão, voleibol, handebol e
basquete, para ambos os sexos, no Conjunto Habitacional Caiuá. Realizada a leitura
de todos os requerimentos, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que
realizasse a leitura das indicações apresentadas: Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 547/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua José
Dias Negrão - Vila Santa Maria. 548/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Almiro Cardoso Pereira - Vila Santa Maria. 549/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Ângelo Sedassari. 550/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Prof. Francisco Dias Negrão. 551/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Profa.
Nilce de Freitas. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 552/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a
extensão do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicações do
Vereador Aparecido Luiz: 553/17 - Solicita limpeza em toda a extensão do Córrego
Christoni. 554/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Cardoso Ribeiro,
defronte ao NEI “Benedita Fernandes Cury”. 555/17 - Solicita operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Orlando Azevedo. Indicações do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 556/17 - Solicita a retirada de galhada na Rua Almiro
Cardoso Pereira, defronte ao nº 534. 557/17 - Solicita limpeza e roçada no canteiro
central da Avenida Amador Bueno - Jardim dos Bandeirantes. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 558/17 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Adelávio
Zimmermann, defronte ao nº 105 - Jardim Eldorado. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 559/17 - Solicita roçada e limpeza em terreno da Prefeitura
Municipal, na Rua Manoel Spósito, ao lado do nº 20. Indicação do Vereador Flávio
Luis Ambrozim: 560/17 - Solicita manutenção em tampa de galeria da Rua Narciso
Migliari, no cruzamento com a Rua 13 de Maio - Vila Nova Sá. Indicação do

Vereador Cícero de Aquino: 561/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua
Amazonas, próximo ao nº 791 - Vila Mano. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 562/17 - Solicita a instalação de postes de iluminação pública na Rodovia
Mello Peixoto SP- 278, do Km 375,802 ao Km 380,000, lado par, pertencente ao
Município. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 563/17 - Solicita
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Manoel Spósito. Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 564/17 - Solicita a disponibilização de 02 (duas)
vagas para carga e descarga na área central do Município. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 565/17 - Solicita a substituição de lâmpada e reator na Rua
Cláudio Roberto Bressanin, defronte ao nº 121 – Jardim Esmeralda. 566/17 - Solicita
a retirada de galhadas na Rua Profa. Maria José Ferreira, nas proximidades dos nº s
196, 206 e 215. 567/17 - Solicita melhorias na captação das águas pluviais da Rua
Rufino Benitez – Jardim Cristal. Na sequência, o Segundo Secretário deu
continuidade com a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de
Aquino: 50/17 - De congratulações a toda a equipe organizadora e todos os
colaboradores do Chá Árabe beneficente, em prol da Ana Luiza, ocorrido em 9 de
abril. Moção dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto
e Caio César de Almeida Lima: 51/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. André
Luiz Farias. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 52/17 - De congratulações e
aplausos ao Sr. José Wellington Júnior, pela eleição como Presidente da CGADB –
Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Moção de Todos Vereadores:
53/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Iracy Andrade Mazzetti. Moção do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 54/17 - De congratulações ao Deputado Federal
Capitão Augusto, por destinar emendas parlamentares, para o ano de 2017, ao
Município, sendo indicada à Prefeitura Municipal a quantia de R$ 500.000,00
(Quinhentos mil reais) para recapeamento asfáltico; ao Hospital da Associação Santa
Casa de Misericórdia a quantia de R$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil
reais) para aquisição de equipamentos e a quantia de R$ 250.000,00 (Duzentos e
cinquenta mil reais) para aquisição de materiais de consumo e manutenção; à APAE a
quantia de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para aquisição de
equipamentos; à AADF a quantia de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) para
aquisição de materiais de consumo e manutenção; à RECCO a quantia de R$
50.000,00 (Cinquenta mil reais) para aquisição de materiais de consumo e
manutenção; ao GIAARO a quantia de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para aquisição
de materiais de consumo e manutenção; à AMO-SIM a quantia de R$ 100.000,00
(Cem mil reais) para aquisição de materiais de consumo e manutenção e ao Lar Santa
Tereza Jornet a quantia de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) para projeto de
regularização junto aos Bombeiros, sendo o valor total das emendas para Ourinhos
de R$ 3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais). Moção do Vereador Salim
Mattar: 55/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Helena Assani Garcia. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a
discussão e a votação dos requerimentos e moções fossem feitas de forma
globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos Senhores
Vereadores presentes. O Senhor Flávio Luis Ambrozim solicitou a reirada de
destaque do Requerimento nº. 562/17. Não havendo pedidos em destaque, o

Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s 1.396 a
1.443/17 e as Moções de nº.s 50, 52 e 54/2017. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Flávio Luis Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, os requerimentos e moções foram colocados em
votação e aprovados por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
deliberação as matérias destacadas remanescentes das sessões ordinárias anteriores.
Foi colocado em discussão o Requerimento em destaque nº. 316/17. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Mário Sérgio Pazianoto, Éder
Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Raquel Borges Spada,
Alexandre Florêncio Dias e Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento em destaque nº. 317/17. Fez o uso da palavra
o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente
colocou em discussão o Requerimento em destaque nº. 319/17. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Éder Júlio
Mota. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento
em destaque nº. 324/17. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento em destaque nº. 326/17.
Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
O Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento em destaque nº. 327/17.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio
Mota, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento em destaque nº. 328/17. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz e Éder
Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Findo o horário regimental, 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. Não
havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre
os Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Flávio Luís Ambrozim, Anísio
Aparecido Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz,
Cícero de Aquino, Caio César de Almeida Lima, Éder Júlio Mota e Edvaldo Lúcio
Abel. Não havendo mais orador inscrito para uso da palavra, o Senhor Presidente
agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Décima Primeira 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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