ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO LEGISLATIVO
DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e quatorze 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 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, o
Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Senhor José Izídio. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maria
Sala Palhas. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 2ª.
Sessão Ordinária de 2018, aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente informou
aos Senhores Vereadores, que está aberta a inscrição para o uso da palavra no
expediente, devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Informou também,
que para o uso da palavra livre para explicação pessoal, a inscrição deverá ser
solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na
sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do ofício recebido:
Comunicados nº. s CM 358045 a 358058/2017 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução
de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os ofícios que
foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. O
Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que foi apresentada à mesa a
seguintes matéria: Projeto de Lei nº. 08/18 de autoria do Senhor Vereador Mário
Sérgio Pazianoto que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Soldado Jair
Vicente da Paixão). A matéria anunciada será encaminhada às comissões competentes
para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno.
Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à
leitura dos pareceres favoráveis das comissões permanentes emitidos aos projetos em
tramitação: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de

Lei nº 95/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que
institui o Dia Municipal da Ordem DeMolay, a ser comemorado em 18 de março, 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, 7 de fevereiro de 2018,
Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente
e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça
e Redação ao Projeto de Lei nº 96/2017: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Alexandre Araujo Dauage, que institui no Calendário Oficial do Município de
Ourinhos o Dia de Estímulo à Adoção 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, 7 de fevereiro de 2018, Aparecido Luiz –
Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 97/2017: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Caio
César de Almeida Lima, que dispõe sobre o combate ao abandono e à exclusão social
de idosos residentes em asilos e casas de repouso no Município de Ourinhos e dá
outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 7
de fevereiro de 2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 101/2017: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Caio César de Almeida Lima, que institui a Semana de
Orientação Profissional para o Primeiro Emprego no Município de Ourinhos e dá
outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 7
de fevereiro de 2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator e Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente, Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 102/2017: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Caio César de Almeida Lima, que dispõe sobre a prestação de
assistência especial a parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de
deficiência ou patologia, 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, 7 de fevereiro de 2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Caio César
de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer
do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 103/2017:

Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que institui no Calendário
Oficial do Município o "Dia Municipal da Saúde e Bem-Estar do Homem" 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, 7
de fevereiro de 2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 06/2018: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco do Brasil S. A., 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, 19 de fevereiro de 2018,
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 06/2018: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito
com o Banco do Brasil S. A., e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e
como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2018, Abel Diniz Fiel –
Presidente-Relator; Santiago de Lucas Ângelo – Vice-Presidente e Cícero de Aquino
– Membro. Os projetos cujos pareceres acabam de ser lidos poderão ser inseridos na
Ordem do Dia das próximas sessões ordinárias. Dando continuidade, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
560/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
alteração do sentido de trânsito para mão única de direção na Rua Gaspar Ricardo,
defronte ao Velório Municipal. 561/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir pista de caminhada em área verde situada entre as Ruas Vereador Adelino
Breve e José Oliveira da Silva. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 562/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar farmácia na
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 563/18 - 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). 564/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula da EMEF "Profa. Nilse de
Freitas". 565/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparos e
pintura na EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 566/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar ônibus para transportar os estudantes da EMEF
"Prof. Francisco Dias Negrão" para o local onde será realizado o Projeto Guri.

Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 567/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de ar- condicionado em
todas as salas de aula da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 568/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de ar- condicionado em
todas as salas de aula do NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico" Residencial Recanto dos Pássaros. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada e Anísio Aparecido Felicetti: 569/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir praça no Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 570/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se suspender, em toda a Rede Pública de Ensino, a
distribuição do Livro “A Triste História de Eredegalda”, fornecido pelo MEC.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 571/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade da Prefeitura Municipal, em parceria com a
TV TEM, realizar a Operação “Cidade Limpa”, nos mesmos moldes que é realizado
nas cidades da região. 572/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
realizar mutirão para revitalização das praças públicas do Município. Requerimento
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 573/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 2.754/2017, que solicita a erradicação de árvore (Sibipiruna) na Avenida
Luiz Saldanha Rodrigues, defronte ao n° 1.307 - Jardim Paulista. Requerimentos do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 574/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar lixeiras nas Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella Jardim Matilde. 575/18 - Requer informações quanto à existência de programa
específico para esclarecimento sobre prevenção do vírus HIV em grupos da terceira
idade. 576/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar braços nos
postes e lâmpadas de iluminação pública na Rua Júlio Mori, em trecho que interliga o
Jardim Ouro Verde ao Jardim Santa Felicidade. 577/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar postes de iluminação pública em pista de caminhada entre
as Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella - Jardim Matilde. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 578/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar uma frente de trabalho temporária, com o objetivo de
realizar limpeza e pintura de guias e sarjetas, desobstrução de bocas de lobo, roçada e
limpeza em terrenos e áreas verdes e poda de árvores, tendo como prioridade os
bairros periféricos. 579/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
passeio público no entorno de todas as áreas verdes do Município. Requerimentos
do Vereador Aparecido Luiz: 580/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar academia da saúde na Vila Christoni. 581/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar o campeonato de futebol amador regional. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 582/18 - Requer informações sobre a
existência de cronograma para revitalização de área de lazer existente entre as Ruas
Edu Aeris de Azevedo e José Barbieri - Conjunto Habitacional “Profa. Helena Braz
Vendramini”. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 583/18 Requer informações sobre a possibilidade de se criar ecopontos para descarte de
resíduos sólidos. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 584/18 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área Verde 12 - Jardim
Santa Fé. 585/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia

de saúde na Praça do Esportista Oswaldo Lazarini. 586/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir rotatória ou realizar pintura de sinalização de
solo na confluência das Ruas Angelina Victória Varago e Rufino Benitez - Jardim
Cristal. 587/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área
verde localizada na Rua Nilso Gaspar. 588/18 - Requer informação sobre a
possibilidade de se implantar curso de informática na EMEF "Georgina Amaral
Santos Lopes" (CAIC). 589/18 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar
trote solidário, beneficiando as entidades com a arrecadação feita pelos estudantes.
590/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se retomar as aulas de futsal na
EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". Requerimentos do Vereador Aparecido
Luiz: 591/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um posto de
saúde em terreno público do Jardim Itamaraty, ao lado da EMEF "Prof. José Alves
Martins", para atender a grande demanda daquela região. 592/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação pública em
canteiro defronte ao Condomínio Moradas Ourinhos, no Jardim Itamaraty.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 593/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar limpeza dos coqueiros no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves e em todas as praças e
rotatórias. 594/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um
ônibus itinerante odontológico nos bairros carentes. 595/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar limpeza, despraguejamento, plantio de árvores e
conserto do banco quebrado na praça da Rua Rafael da Silva - Conjunto Habitacional
Ourinhos H. 596/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à construção de uma secretaria para a EMEI "Profa. Maria José Ferreira
(Mazé)". 597/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar suporte de
cadeira de rodas em ambulâncias não adaptadas. Requerimentos do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 598/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar, por meio de pintura, a Base Comunitária da Polícia Militar da Praça Melo
Peixoto. 599/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar obstáculo da
Rotatória Silvestre Palermo, na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues. Requerimentos
do Vereador Caio César de Almeida Lima: 600/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se trocar os atuais por novos ventiladores no Velório Municipal.
601/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se fazer parcerias para
aquisição de cadeiras almofadadas no Velório Municipal. 602/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar lixeiras na Praça Ítalo Ferrari,
Paróquia Santo Antônio - Vila Odilon. 603/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se tomar providências em relação ao cruzamento entre as Ruas José
Bonifácio, Dr. Cássio Ciampolini e a Ladeira Rio de Janeiro, visto o número
reincidente de colisão e acidentes entre motoristas e pedestres no local.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 604/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de funcionários que
trabalham na roçada e limpeza no Município. 605/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se aumentar o policiamento nos locais onde são realizadas as "Feiras
da Lua". Rquerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 606/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar alambrado ao redor da quadra poliesportiva da

Praça Vicente Lopes - Jardim Eldorado. A seguir, o Segundo Secretário realizou a
leitura das indicações apresentadas: Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 300/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Antônio Pires de Campos - Jardim dos Bandeirantes. 301/18 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Stellio
Machado Loureiro. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 302/18 Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus da Rua Vereador Dr. Michel
Abdo Tanus - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 303/18 - Solicita operação
“tapa-buracos” na Rua Cardoso Ribeiro, nas proximidades do nº 1.490. 304/18 Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Vila Boa Esperança. 305/18 Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Vila Boa Esperança - 2ª
Seção. 306/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Vila
Christoni. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 307/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Antônio Zaki
Abucham, nos cruzamentos com as Ruas Eurico Amaral Santos, Ezequias Nogueira
de Souza e com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 308/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Manoel Vieira
Pinto, nos cruzamentos com as Ruas Eurico Amaral Santos e Ezequias Nogueira de
Souza e com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 309/18 - Solicita pintura de sinalização
de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Alziro Alves da Silva, nos
cruzamentos com a Rua Ezequias Nogueira de Souza e com a Avenida Jacinto
Ferreira de Sá. 310/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de
faixa de pedestres, na Rua Manoel dos Reis, nos cruzamentos com a Rua Pedro
Fernandes Sândano e com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 311/18 - Solicita pintura
de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Francisco
Vidal, no cruzamento com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 312/18 - Solicita pintura
de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Pedro
Fernandes Sândano, nos cruzamentos com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e Ruas
Ezequias Nogueira de Souza, Francisco Vara, Eurico Amaral Santos e Joaquim
Miguel Leal. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 313/18 Solicita patrolamento e cascalho na Rua Vicinal Quatro - Vila Soares. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 314/18 - Solicita pintura de sinalização de solo
(PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Benedito Perino, nos cruzamentos
com as Ruas Eurico Amaral Santos e Ezequias Nogueira de Souza e com a Avenida
Jacinto Ferreira de Sá. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima:
315/18 - Solicita instalação de equipamentos para a captação de águas pluviais na
Rua Vicinal Quatro - Vila Soares. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
316/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de
pedestres, na Rua Atílio Toloto, nos cruzamentos com as Ruas Pedro Fernandes
Sândano e Eurico Amaral Santos. 317/18 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Francisco Vara
- Jardim São Domingos. 318/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Hermínia Bonetti Sândano - Jardim América. 319/18 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Avenida Jairo Corrêa Custódio. 320/18 - Solicita manutenção do

calçamento em todo o entorno do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi. 321/18 Solicita roçada e limpeza em área verde localizada entre as Ruas Ezequias Nogueira
de Souza e Rafael Cassetari. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
322/18 - Solicita a instalação de três postes de iluminação no interior do Sistema de
Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 323/18 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como faixa de
pedestres em toda a extensão das Ruas Clóvis de Araújo Macedo Filho, Hermínia
Bonetti Sândano, Sebastião Miranda e Olívio Minucci. 324/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como faixa de pedestres na Rua Francisco Vara, nos
respectivos cruzamentos com a Rua Atílio Toloto e com a Rua Pedro Fernandes
Sândano. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 325/18 - Solicita a
implantação de redutores de velocidade ou lombofaixas na Avenida Fausto
Matachana, próximo à EE "Prof. José Augusto de Oliveira" - Jardim América. 326/18
- Solicita a instalação de redutores de velocidade, bem como pintura de faixa de
pedestres no entorno de todas escolas públicas do Município. 327/18 - Solicita maior
divulgação sobre a distribuição de mudas de árvores realizada pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente. 328/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED no
entorno das escolas públicas do Município. 329/18 - Solicita maior divulgação dos
trabalhos, atividades e projetos realizados pela Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer e pela Associação Centro Esportivo de Ourinhos. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 330/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua 9 de Julho,
no local destinado à carga e descarga, próximo ao Espaço Comercial “Alberto
Matachana” (Calçadão). 331/18 - Solicita reparos no telhado da EMEI "Profa. Maria
José Ferreira (Mazé)". Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 332/18 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Ipaussu.
333/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão Rua
Isabel Lopes da Silva. 334/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão Rua Orlando Azevedo. 335/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão Rua Gonçalo Ferreira de Moraes - Jardim
Ouro Verde. 336/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão Rua Prof. José Varago - Jardim Ouro Verde. 337/18 - Solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão Rua Renato Mota. 338/18 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão Rua José das Neves
Júnior. 339/18 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Senador Salgado Filho, entre
as Ruas Dom Pedro I e Joaquim de Azevedo - Jornalista. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 340/18 - Solicita a instalação de redutor de velocidade
(lombofaixa) na Rua Kólio Teshima, na lateral da EE "Prof. José Augusto de
Oliveira". 341/18 - Solicita poda de árvores nas Ruas Ezequias Nogueira de Souza e
Olívio Minucci, devido à realização de recapes asfálticos que serão realizados nessas
ruas. 342/18 - Solicita poda de árvore na Rua José Corrêa Custódio, defronte ao nº
469, no cruzamento com a Rua Antônio Zaki Abucham. 343/18 - Solicita a mudança
de lugar do vaso de flores localizado na calçada da Praça Melo Peixoto, próximo ao
posto policial, a fim de possibilitar a mobilidade das viaturas da Polícia Militar, em
caso e urgência. 344/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como
faixa de pedestre, na Rua Hermínia Bonetti Sândano, no cruzamento com a Rua

Ezequias Nogueira de Souza. 345/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE),
bem como faixa de pedestre, na Rua Sebastião Miranda, nos cruzamentos com as
Ruas Ezequias Nogueira de Souza e Júlio Zaki Abucham, e com a Avenida Jacinto
Ferreira de Sá. 346/18 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Milton
de Abreu, defronte ao nº 700, no cruzamento com a Rua Renee Machado Branco
Ferraro - Residencial Oswaldo Brisola. 347/18 - Solicita pintura de sinalização de
solo (PARE), bem como faixa de pedestre, em toda a extensão da Rua Cesira
Sândano Migliari, principalmente nos cruzamentos com as Ruas Kólio Teshima e
Sebastião Miranda, e com a Avenida Fausto Matachana. 348/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como faixa de pedestre, em toda a extensão da Rua
Clóvis de Araújo Macedo Filho, principalmente nos cruzamentos com as Ruas Kólio
Teshima, Sebastião Miranda, Prof. Francisco Dias Negrão e Hermínia Bonetti
Sândano. 349/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como faixa de
pedestre, em toda a extensão da Rua Olívio Minucci, principalmente nos cruzamentos
com as Ruas Eurico Amaral Santos e Ezequias Nogueira de Souza, e com a Avenida
Jacinto Ferreira de Sá. 350/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem
como faixa de pedestre, em toda a extensão das Ruas Rafael Cassetari, José Corrêa
Custódio, Jerônimo Althero Filho, Antônio Zaki Abucham, Manoel Vieira Pinto,
Alziro Alves da Silva, Manoel dos Reis, Francisco Vidal, Pedro Fernandes Sândano,
Benedito Perino, Atílio Toloto e Francisco Vara. 351/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como faixa de pedestre, em toda a extensão da Rua
Abdallah Abujamra, nos cruzamentos com as Ruas Prof. Francisco Dias Negrão,
Kólio Teshima e Olívio Minucci. 352/18 - Solicita pintura de sinalização de solo
(PARE), bem como faixa de pedestre, em toda a extensão da Rua José Ferreira Filho,
com os cruzamentos das Ruas Ezequias Nogueira de Souza e José Corrêa Custódio, e
com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota:
353/18 - Solicita roçada e poda de árvores nos Jardins do Sol I e II, Industrial e na
Vila São Luiz. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 354/18 - Solicita a
pintura dentro das escolas municipais para demarcação de brincadeiras, como:
amarelinha, queimada, bets, entre outras. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota:
355/18 - Solicita a instalação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Rua 12 de
Outubro, defronte ao nº 928 - Vila Margarida. Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 356/18 - Solicita a instalação de dois toldos na varanda do NEI
"Albert Sabin", em razão do vento e sol constantes. 357/18 - Solicita a pintura da
banheira do NEI "Albert Sabin". 358/18 - Solicita a raspagem da pintura e a
impermeabilização das paredes dos banheiros do NEI "Albert Sabin". 359/18 Solicita o conserto do telhado do NEI "Albert Sabin", pois está com a cobertura
danificada. 360/18 - Solicita a reforma do NEI "Albert Sabin". 361/18 - Solicita o
conserto dos portões de entrada do NEI "Albert Sabin". Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 362/18 - Solicita roçada, limpeza e pintura das guias e
sarjetas do Jardim Europa. 363/18 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Valdir Martins Tavares. 364/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria Flores Morales Moya Nova Ourinhos. 365/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Francisco Sales Eulálio. 366/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão

da Rua Ângelo Silva - Jardim Tropical. 367/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Raposo Tavares. 368/18 Solicita roçada, limpeza e pintura de guias e sarjetas em toda a extensão do Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau e do Conjunto Habitacional Caiuá. Indicações
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 369/18 - Solicita a implantação de
equipamentos fixos de ginástica e alongamento no Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi - Jardim América. 370/18 - Solicita melhorias na iluminação pública em
toda extensão da Rua Cardoso Ribeiro. 371/18 - Solicita a instalação de lombofaixa
no cruzamento das Ruas Euclides da Cunha e Dom Pedro I, defronte à EE "Horácio
Soares". Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 372/18 - Solicita
capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas do Jardim Itamaraty. Indicações do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 373/18 - Solicita a instalação de lombofaixa
defronte à EMEI "Vinicius de Moraes". 374/18 - Solicita a instalação de redutor de
velocidade defronte ao campo de futebol da Vila Sândano. 375/18 - Solicita
melhorias na iluminação pública no entorno da EE "Prof. José Augusto de Oliveira".
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 376/18 - Solicita a urbanização
e paisagismo nos Sistemas de Lazer 434 e 435, nas Ruas Cândido Corrêa de Araujo e
Santa Mônica – Residencial Matioli. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 377/18 - Solicita recapeamento asfáltico na Travessa Francisco Militão
Moreira, próximo ao Pátio da Rede Ferroviária (Pátio de Manutenção de Vagões).
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 378/18 - Solicita plantio de
árvores na Área Institucional 437, na Rua Cândido Corrêa de Araújo – Residencial
Matioli. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 379/18 - Solicita
melhorias nos bebedouros em praças públicas, onde são realizadas as aulas de zumba.
380/18 - Solicita a substituição de lâmpada na Rua Rui Barbosa, defronte ao nº 305 –
Vila Sá. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 381/18 - Solicita a
instalação de bebedouro de água potável e refrigerada no Sistema de Recreio
Henrique Fittipaldi - Jardim América. Indicação da Vereadora Raquel Borges
Spada: 382/18 - Solicita a construção de creche no Jardim Vale Verde. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 383/18 - Solicita o plantio de árvores no entorno do
Campo de Futebol da Sandiza. 384/18 - Solicita a construção de calçada no entorno
do Campo de Futebol da Sandiza, localizado na confluência das Ruas Sebastião
Miranda, Ezequias Nogueira de Souza e Olívio Minucci. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 385/18 - Solicita a troca dos colchonetes de todas as creches
do Município. 386/18 - Solicita o encaminhamento das crianças de creches aos
psicólogos, principalmente aquelas que presenciam violência doméstica. 387/18 Solicita a implantação do projeto de robótica nas escolas municipais, com parceria do
SESI. 388/18 - Solicita roçada em terreno da esquina das Ruas João Moya Restoy e
Prof. José Varago. 389/18 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Prof.
Francisco Dias Negrão. 390/18 - Solicita roçada de mato alto e providências quanto
ao combate de ratos, cobras, aranhas, escorpiões, insetos, entre outros na Rua José
Luiz Lemos Medalha, ao lado do nº 200. 391/18 - Solicita pintura de sinalização de
solo no cruzamento das Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e Aleixo Garcia. 392/18 Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Tertuliano Ferreira Ramos. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 393/18 -

Solicita o plantio de grama ao lado do Campo de Futebol da Sandiza, lateral da Rua
Olívio Minucci, a fim de conter erosão no local. Indicação da Vereadora Raquel
Borges Spada: 394/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Padre Bruno Welter, nos
postes de iluminação pública de nº. s 5/741 - 53 - 713. Indicações do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 395/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua
Francisco Robles Godoy, nos cruzamentos com a Rua João Moya Restoy e com a
Rua Guerino Cassiolato - Jardim Ouro Verde. 396/18 - Solicita pintura de sinalização
de solo na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, nos cruzamentos com a Rua
Guerino Cassiolato e com a Rua João Moya Restoy - Jardim Ouro Verde. 397/18 Solicita operação “tapa-buracos” nas Ruas Guerino Cassiolato e Francisco Robles
Godoy, no entorno da EMEF "Jornalista Miguel Farah" - Jardim Ouro Verde. 398/18
- Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Orlando Migliari - Jardim Ouro Verde.
Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 399/18 - Solicita, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, a
revitalização de área verde no Jardim Santa Felicidade II. 400/18 - Solicita
reperfilamento asfáltico do início da Rua Pedro Alexandre até as proximidades do nº
140. 401/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua José Cesário, próximo ao nº
44. 402/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Luiz Barone, defronte aos nº. s
145, 155 e 165 - Jardim Veredas II. 403/18 - Solicita reperfilamento asfáltico na Rua
Lídio Cassiolato. 404/18 - Solicita pavimentação asfáltica, com guias e canaletas de
águas pluviais na Rua Júlio Mori, entre as Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e
Manoel Joaquim Benatto. O Segundo Secretário deu continuidade com a leitura das
moções apresentadas à mesa: Moções do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
18/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Hermelinda de Jesus Varoto Alves Ribeiro.
19/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Sala Palhas. As moções de pesar
encontram-se aprovadas na forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a votação e a discussão dos
requerimentos fossem feita de forma globalizada, salvo algum destaque a ser
solicitado pelos Senhores Vereadores. Atendendo a questão de ordem do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel, o Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque de requerimentos,
o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s 560 a 606 /2018
bem como os requerimentos da sessão anterior. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel, Flávio Luís Ambrozim, Caio César
de Almeida Lima, Santiago de Lucas Ângelo e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém
mais querendo se manifestar, o Senhor Presidente colocou em votação os
requerimentos apresentados, APROVADOS por unanimidade. Na sequência, o Sr.
Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas nas sessões anteriores. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 324/2018 de autoria do Vereador Abel
Diniz Fiel que requer informações sobre a possibilidade de se realizar com urgência
corte e retirada de uma árvore situada na Rua Domingos Ângelo, nº. 479 – Jardim
Eldorado. Não havendo quem queira se manifestar, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Logo após, foram colocados em discussão os
requerimentos de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim, Requerimento nº.
502/2018 que requer cópia do processo referente ao Empenho nº 9.179-000,

descrição 28.153 Liga Nacional de Esportes a Motor – LINEM, no valor de R$
183.000,00; e Requerimento nº. 503/2018 que requer cópia do processo referente ao
Empenho nº 9.180-000, descrição 28.153 Liga Nacional de Esportes a Motor –
LINEM, no valor de R$ 188.000,00. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim
solicitou ao plenário que os Requerimentos nº. s 502 e 503/2018 fossem
encaminhados ao Ministério Público, APROVADO por unanimidade. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, os requerimentos foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou a suspensão do intervalo regimental para dar
continuidade aos trabalhos. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, APROVADO por
unanimidade. 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 Mário Sérgio Pazianoto, Abel Diniz
Fiel, Caio César de Almeida Lima, Alexandre Florencio Dias, Cícero de Aquino, Éder
Júlio Mota e Anísio Aparecido Felicetti. 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 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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