ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas
e vinte e nove minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Terceira 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. Por
questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo.
Em seguida, solicitaram um minuto de silêncio o Senhor Vereador Cícero de Aquino
pelo falecimento do Sr. Mário Benini e o Senhor Vereador Caio César de Almeida
Lima pelo falecimento do Sr. Luis Carlos Correia. Dando continuidade, o Senhor
Presidente colocou em votação a Ata da 32ª. Sessão Ordinária, aprovada por
unanimidade. O Senhor 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 destinada à manifestação dos Senhores
Vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do
mandato, 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. A seguir, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo
dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em
resposta aos Requerimentos nº. s 2.265 e 2.617/2017 do Vereador Alexandre Araujo
Dauage; Requerimentos nº. s 2.635, 2.639 e 2.641/2017 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 2.239, 2.377, 2.391, 2.395, 2.402, 2.510,
2.592 e 2.653/2017 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. S 2.520, 2.521,
2.527, 2.530, 2.534, 2.590, 2.627 e 2.628/2017 do Vereador Caio César de Almeida
Lima; Requerimentos nº. s 2.383, 2.385, 2.386, 2.401, 2.442, 2.581, 2.608, 2.629,
2.631, 2.632 e 2.633/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos
nº. s 2.405, 2.543 e 2.584/2017 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s
2.394, 2.446, 2.450, 2.580 e 2.655/2017 do Vereador Éder Júlio Mota;
Requerimentos nº. S 1.555, 2.347, 2.407, 2.408, 2.415, 2.416, 2.417, 2.418, 2.419,

2.420, 2.421, 2.422, 2.424, 2.429, 2.430, 2.431, 2.432, 2.452, 2.453, 2.457, 2.459,
2.468, 2.479, 2.486, 2.487, 2.488, 2.490, 2.491, 2.498, 2.499, 2.503, 2.504, 2.505,
2.512, 2.514, 2.515, 2.555, 2.556, 2.557, 2.558, 2.559, 2.560, 2.561, 2.562, 2.567,
2.569, 2.570, 2.571, 2.587, 2.595, 2.621, 2.624, 2.625, 2.626 e 2.643/2017 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. S 2.546, 2.547 e 2.548/2017 do
Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 2.448, 2.484/2017 do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.381, 2.403, 2.404, 2.449, 2.591 e
2.600/2017 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº. S 2.578 e
2.579/2017 do Vereador Salim Mattar; Requerimentos nº. s 2.577 e 2.620/2017 do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo; Requerimentos nº. S 2.616/2017 dos Vereadores
Alexandre Araujo Dauage, Cícero de Aquino, Mário Sérgio Pazianoto. E-mail da
ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA – FUNAP –
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL, informando sobre o
controle de frequência do mês de setembro de 2017, referente à mão de obra
carcerária prestada à Prefeitura de Ourinhos. Os ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. A seguir, o Sr. Presidente
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº.
80/17 de iniciativa do Vereador Aparecido Luiz que dispõe sobre denominação de via
pública (Travessa Hugo Rosa). Projeto de Lei nº. 81/17 oriundo do Prefeito
Municipal que dispõe sobre a previsão de benefício eventual - Aluguel Social - no
âmbito da Política Pública de Assistência Social e dá outras providências. Projeto de
Lei nº. 82/17 do Prefeito Municipal que dispõe sobre a constituição do Conselho
Municipal do Bem Estar Animal de Ourinhos - COMBEA, e do Fundo Municipal do
Bem Estar Animal de Ourinhos – FUMBEA, a ele vinculado e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 26/17 de autoria do Prefeito
Municipal que altera disposto da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá
outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 27/17 proveniente do
Prefeito Municipal que altera redação do art. 4º., da Lei Complementar nº. 413, de 17
de dezembro de 2003, que dispõe sobre a tributação do Imposto Sobre Serviços de
qualquer Natureza - ISSQN e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar
nº. 28/17 de iniciativa do Prefeito Municipal que altera o art. 4º. da Lei
Complementar nº. 961, de 07 de julho de 2017, que institui o Projeto "Ourinhos
Legal", que incentiva a legalização imobiliária na área urbana de Ourinhos. Projeto
de Lei Complementar nº. 29/17 oriundo do Prefeito Municipal que dispõe sobre a
estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes
para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno.
O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
Pareceres Favoráveis emitidos aos Projetos em tramitação: Parecer do Relator da
Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura e Assistência Social ao Projeto
de Lei nº 57/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de procedência do Vereador Caio César de Almeida
Lima, que dispõe sobre o acesso dos pais e responsáveis à lista de espera para a
concessão de vaga nas Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI's, e nos

Núcleos de Educação Infantil – NEI's, e dá outras providências, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura e
Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 2 de outubro de 2017, Edvaldo Lúcio Abel – Presidente - Relator;
Flávio Luís Ambrozim – Vice-Presidente e Alexandre Florêncio Dias – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura e
Assistência Social ao Projeto de Lei nº 58/2017: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de procedência do
Vereador Caio César de Almeida Lima, que institui, no Calendário Oficial do
Município, a “Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno”, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Educação, Esportes,
Saúde, Cultura e Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 2 de outubro de 2017, Edvaldo Lúcio Abel – Presidente - Relator;
Flávio Luís Ambrozim – Vice-Presidente e Alexandre Florêncio Dias – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 78/17:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) 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, 2 de outubro
de 2017, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os projetos cujo pareceres
favoráveis acabam de ser lidos poderão ser inseridos na Ordem do Dia nas próximas
sessões. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 2.986/17 – Requer a retirada do Projeto de Lei nº. 61/17 da pauta dos trabalhos
legislativos. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.987/17 Requer informações sobre a possibilidade da Policlínica do Servidor Público
Municipal contratar um médico ginecologista. 2.988/17 - Requer informações sobre a
quantidade de veículos licenciados em Ourinhos, especificando automóveis,
motocicletas, ônibus e caminhões. 2.989/17 - Requer informações sobre os valores
repassados ao Município, referentes à arrecadação com o IPVA, esclarecendo a
destinação desses recursos. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
2.990/17 - Encaminha minuta de projeto de lei, que institui o Programa de Recreação
Itinerante "Ônibus Lúdico" no município de Ourinhos e dá outras providências.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.991/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos com vistas à previsão, no Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos - Lei Complementar nº 474/2006, do direito à
redução da carga horária da jornada de trabalho diária dos servidores com deficiência
física, facilitando a sua locomoção. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
2.992/17 - Requer informações, junto à SAE - Superintendência de Água e Esgoto -,
sobre a possibilidade de se realizar a troca de tubulação de água na Rua São João -

Vila São Francisco. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.993/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.837/2017, que requer informações a
respeito do emprego dos recursos arrecadados com multas de trânsito aplicadas no
âmbito do Município, no ano de 2017. 2.994/17 - Requer informações sobre a
previsão da criação da Política Municipal de Defesa e Atenção aos Animais,
conforme minuta de projeto de lei enviada por meio do Requerimento nº 2.064/2017.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.995/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se retomar as aulas de futsal na EMEF "Profa.
Amélia Abujamra Maron". Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.996/17
- Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se trocar o cano PAD de
água em toda a extensão da Rua Manoel da Silva Mano - Vila Soares.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 2.997/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar tratamento para cálculo renal com o equipamento
Litotripsia Extracorpórea. 2.998/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
criar o Programa de Incentivo à Aquicultura Familiar em nosso Município. 2.999/17 Requer informações sobre a possibilidade de se criar a Olimpíada da Terceira Idade
em nosso Município. 3.000/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar exames de DNA para testes de paternidade em nosso Município. 3.001/17 Requer informações sobre a possibilidade de se organizar mutirão para a realização
de exame oftalmológico em nosso Município. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 3.002/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar vagas para estacionamento em 45 graus na Rua Henrique Pontara.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 3.003/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir um poço artesiano para servir à agricultura
familiar, às entidades, ao CRAS I, às hortas e viveiros de mudas. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.004/17 - Requer informações sobre os valores
gastos com a compra de uniforme escolar no ano de 2016. Requerimento do
Vereador 3.005/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar ou
realizar concurso público para psicólogos, para atuarem nas unidades básicas de
saúde de todos os bairros do Município. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 3.006/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se proceder
fiscalização sobre “caçambas” de entulhos estacionadas nas vias públicas. 3.007/17 Requer informações sobre a viabilidade da aquisição de um caminhão “prancha” ou o
aluguel temporário de um guincho, a fim de dar cumprimento à Lei nº 6.303, de 23 de
agosto de 2016. 3.008/17 - Requer informações sobre as políticas públicas de
combate às drogas. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
3.009/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se dar publicidade das
relações de pacientes que aguardam vagas para internação há mais de 24 horas, nas
unidades básicas de saúde do Município e na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
3.010/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se utilizar carimbo
identificador em animais equinos, bovinos e caprinos que perambulam nas vias
públicas e rodovias do perímetro urbano do Município. 3.011/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se obrigar a publicação, via internet, dos dados
referentes aos plantões médicos no município de Ourinhos. 3.012/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se subsidiar os gastos com transporte, efetuados

por estudantes de cursos superior e profissionalizante da região, diariamente.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.013/17 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 457/2017, que requer informações a respeito dos médicos
pediatras da Rede Básica de Saúde. Requerimento dos Vereadores Edvaldo Lúcio
Abel e Salim Mattar: 3.014/17 - Encaminha minuta de projeto de lei, que dispõe
sobre o nivelamento na execução de serviços de pavimentação, recapeamento,
reconstrução, reperfilamento e "tapa- buracos", nos tampões, bueiros, poços de visita,
caixas de inspeção ou qualquer serviço de manutenção em vias públicas e passeios no
âmbito do município de Ourinhos e dá outras providências. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti e Abel Diniz Fiel: 3.015/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se transferir a Central de Vagas em Creche para
o Centro de Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 3.016/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se providenciar a religação de água nos campos de futebol das Associações de
Moradores de Bairros da Sandiza e do Jardim das Paineiras. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.017/17 - Requer informações sobre a
possibilidade dos munícipes terem acesso à emissão de segunda via de carnês de
IPTU, emissão e validação de documentos, emissão da Guia Unificada e verificação
da situação do contribuinte através do site da Prefeitura. 3.018/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar um canal de comunicação instantânea
entre o Poder Executivo e os munícipes. 3.019/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar Laboratórios de Educação Digital e Interativo em todas as
escolas municipais, de forma que, concomitantemente com a alfabetização, as
crianças possam ser introduzidas no mundo digital e tecnológico, através do uso de
computadores, tablets e smartphones. 3.020/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar um mutirão de capina, roçada, varrição e remoção de
entulhos e lixos nos bairros, de forma a evitar a infestação de mosquitos e
pernilongos. 3.021/17 - Requer informações a respeito do Plano Municipal de Gestão
de Resíduos Sólidos, bem como as ações realizadas na gestão, tratamento e
destinação de resíduos sólidos, para adequar às metas e diretrizes da Lei Federal.
3.022/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar ferramentas para a
Nota Fiscal Eletrônica, de forma a ampliar o controle dos tributos pagos e facilitar o
pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelo contribuinte. 3.023/17 - Requer
informações sobre a possibilidade da Administração Municipal, através da Comissão
de Licitação, transmitir todas as licitações ao vivo pelo site da Prefeitura,
possibilitando maior transparência e permitindo que os munícipes acompanhem os
processos. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.024/17 - Requer
informações a respeito das constantes interrupções do fornecimento de água na Rua
Irineu Ferrazoli, principalmente aos sábados. 3.025/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se melhorar a utilização das ambulâncias no transporte de pacientes
no Município. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que
realizasse a leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicações do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 1.890/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.891/17 - Solicita a instalação de lâmpadas

de LED em toda a extensão da Rua Feirante Benedito Del Col - Conjunto Residencial
de Interesse Social Itajubi. 1.892/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Servidor Manoel Costa (Duca) - Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi. 1.893/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda
a extensão da Rua Zaida Pontara de Souza - Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. 1.894/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Francisco Crespo - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.895/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Ana Neri.
1.896/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Arlindo Bettio - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.897/17 - Solicita
a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Antônio de Souza
Vianna - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.898/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Telésphoro Tupiná Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.899/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Jairo Adalberto Bertaia - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.900/17 - Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Francisco Nunes de Mello - Vila Odilon. Indicação do Vereador
Éder Júlio Mota: 1.901/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em
toda a extensão na Rua Leontino Ferreira de Campos. 1.902/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão na Rua Pelegrino
Dadona. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.903/17 - Solicita roçada
e limpeza em área verde localizada na Rua Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo,
imediações do nº 210 - Recanto dos Pássaros III. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.904/17 - Solicita a instalação de bebedouro de água potável e
refrigerada no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.905/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Edwin Haslinger
(Leopoldo) - Jardim Guaporé. 1.906/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Projetada B e Tenente
Barbosa - Jardim Santa Fé. 1.907/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE)
e implantação de redutor de velocidade no cruzamento das Ruas Prof. Francisco Dias
Negrão e Abdallah Abujamra, bem como pintura de sinalização de solo (Faixa de
Pedestre) no cruzamento da Rua Prof. Francisco Dias Negrão com a Avenida Jacinto
Ferreira de Sá. 1.908/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Prof.
Francisco Dias Negrão, defronte ao Supermercado São Judas Tadeu. Indicação do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.909/17 - Solicita limpeza das galerias e ramais de
águas pluviais na Rua Luiz de Carvalho - Jardim Anchieta. 1.910/17 - Solicita, junto
à SAE, a realização de reparo asfáltico na Rua Manoel da Silva Mano, no local onde
foi realizado serviço pela Autarquia. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.911/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Zaida Pontara de Souza - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.912/17 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Telésphoro
Tupiná - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.913/17 - Solicita

recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Jairo Adalberto Bertaia - Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. 1.914/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.915/17 - Solicita operação "tapa-buracos"
em toda a extensão da Rua Feirante Benedito Del Col - Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi. 1.916/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Arlindo Bettio - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.917/17 - Solicita a poda de três árvores na Rua Gonçalves Ledo, bem como a poda
de duas árvores na Rua Orlando Azevedo, ao lado do nº 181 - Parque Minas Gerais.
1.918/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Prof. Francisco Dias
Negrão, defronte ao nº 206, saída para a Rodovia Raposo Tavares. Indicações do
Vereador Aparecido Luiz: 1.919/17 - Solicita retirada de entulho na Rua Joaquim
Pedroso, defronte ao nº 86 - Vila Mano. 1.920/17 - Solicita limpeza em terreno na
Rua Santos Dumont, ao lado do nº 391. 1.921/17 - Solicita melhorias em malha
asfáltica de todas as ruas do Parque Valeriano Marcante. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.922/17 - Solicita a troca da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Sérgio Oliveira de Moraes - Jardim Industrial.
Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.923/17 - Solicita melhorias na
iluminação pública da Rua Arlindo Bellei - Jardim Itamaraty. 1.924/17 - Solicita
roçada e limpeza nas áreas verdes das proximidades da Rua Arlindo Bellei - Jardim
Itamaraty. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.925/17 - Solicita a
troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José
Neves de Oliveira. 1.926/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Valdir Martins Tavares. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.927/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Benedito Ignácio Pires. 1.928/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda
a extensão da Rua Urias Rocha - Jardim Flórida. 1.929/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Benedito Siqueira Júnior - Jardim
Flórida. 1.930/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Antônio Dirceu Chierentin - Jardim Flórida. 1.931/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Catarina Zaparoli Miranda - Jardim
Flórida. 1.932/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Virgínia Christoni Pires. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.933/17 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Prof.
Francisco Dias Negrão e Eurico Amaral Santos. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.934/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Avenida Matilde Abucham Abujamra. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.935/17 - Solicita a troca da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão das Avenidas Anel Viário e Joana Bacon Amadeu - Jardim
Guaporé. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.936/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Benedito
Ignácio Pires - Jardim Flórida. 1.937/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou
reperfilamento em toda a extensão da Rua Catarina Zaparoli Miranda - Jardim

Flórida. 1.938/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a
extensão da Rua Urias Rocha - Jardim Flórida. 1.939/17 - Solicita recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Benedito Siqueira Júnior Jardim Flórida. 1.940/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda
a extensão da Rua Antônio Dirceu Chierentin - Jardim Flórida. 1.941/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Virgínia
Christoni Pires - Jardim Flórida. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
1.942/17 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Jornalista Francisco de Almeida,
defronte ao nº 22 - Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota:
1.943/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da
Rua Vereador Alberico Albano "Bio". 1.944/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou
reperfilamento em toda a extensão da Rua Brasílica Machado Bahia. 1.945/17 Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua João
Maria Camargo. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.946/17 Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Vanderlei Querino da Silva - Vila Sândano.
Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.947/17 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico, sinalização de trânsito e melhorias na
iluminação pública e nas galerias de águas pluviais da Rua Padre Rui Cândido da
Silva, próximo ao nº 3.000 - Vila Musa. 1.948/17 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico, sinalização de trânsito e melhorias na iluminação pública e
nas galerias de águas pluviais da Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho, próximo
ao nº 510 - Vila Musa. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 210/17 - De
congratulações aos participantes e homenageados do 10º Concurso de Poesias,
realizado na cidade de Ourinhos. Moção do Vereador Salim Mattar: 211/17 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Maria Cristina Cury. Moção da Vereadora Raquel
Borges Spada: 212/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio Batista da Cruz.
Moção do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 213/17 - De congratulações ao Prefeito
de Ipaussu, Sérgio Galvanin (Serginho), pela realização da 9ª Festa do Peão de
Ipaussu - Rodeio Indoor. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 214/17 - De
congratulações aos Agentes de Combate às Endemias, pelos excelentes serviços
prestados. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 215/17 - De congratulações e
aplausos ao Engenheiro Agrônomo Sr. Sérgio Luis Villas Boas Tambara, Diretor
Técnico Regional de Divisão da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral CATI, pela competência e dedicação profissional nos trabalhos realizados em prol
dos produtores rurais de Ourinhos e região. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente enquanto que as de pesares encontram-se
aprovadas na forma regimental. 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 Presidente colocou
em deliberação do plenário o pedido do Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel,
aprovado por unanimidade. Fizeram pedido de destaque de matéria o Vereador
Edvaldo Lúcio Abel ao Requerimento nº. 3.013/17 e o Vereador Flávio Luis
Ambrozim ao Requerimento nº. 3.004/17. Não havendo mais pedidos em

destaques, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s
2.987 a 3.025/2017 e as Moções de nº.s 210 e 213 a 215/2017, com exceção das
matérias destacadas. A seguir, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota, Abel Diniz Fiel, Anísio
Aparecido Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto, Santiago de Lucas Ângelo e Raquel
Borges Spada. Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e
moções foram colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário as matérias
destacadas na presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
3.013/17 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 457/2017, que requer informações a respeito dos médicos pediatras
da Rede Básica de Saúde. Fez o uso da palavra o Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o Requerimento nº. 3.013/17 foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Logo após, foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 3.004/17 do Vereador Flávio Luís Ambrozim que
requer informações sobre os valores gastos com a compra de uniforme escolar no ano
de 2016. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim,
Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, o Requerimento nº. 3.004/17 foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. 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. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou nova chamada para
verificação do quórum regimental: 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, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº. 26/2017 de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre a
proibição do uso de agrotóxicos (herbicidas) para o controle de plantas daninhas em
áreas urbanas ("capina química") no município de Ourinhos. Fez o uso da palavra o
Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. A seguir, Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 46/2017 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel que institui a “Semana Municipal de Prevenção e Combate à Depressão”.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO
por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº. 51/2017 do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios recomendados às pessoas
portadoras de intolerância à lactose e doença celíaca a destacar o local de exposição
com placas indicativas. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº. 63/2017 proveniente do Vereador Santiago de Lucas

Ângelo que dispõe sobre denominação da sala de espera do Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves (Sala de Espera "Valdeci
de Souza Melo - Deci Cabeleireiro"). Fizeram o uso da palavra os Vereadores Abel
Diniz Fiel e Santiago de Lucas Ângelo. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. A seguir, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 64/2017 de procedência do Vereador
Cícero de Aquino que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Adroaldo
Santos Arruda Júnior). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº. 76/2017 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Narciso Martins dos Santos). Fizeram o uso da
palavra os Vereadores Éder Júlio Mota e Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia fizeram o uso da
tribuna livre os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Caio César de Almeida
Lima, Alexandre Florêncio Dias e Éder Júlio Mota. Não havendo mais nenhum
orador inscrito para uso da palavra, de acordo com o Art. 120 do Regimento Interno
desta Casa de Leis, o Senhor Presidente convocou os Senhores Vereadores para a
Oitava Sessão Extraordinária a ser realizada após o término da presente sessão para
apreciação dos Projetos de Lei nº.s 78, 81 e 82/2017 e dos Projetos de Lei
Complementar nº.s 27, 28 e 29/2017. A seguir, o Senhor Presidente agradeceu muito
a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima
Terceira 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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