ATA DA QUINTA 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 quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
quarenta e cinco 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 Quinta 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 Flávio Luis Ambrozim. Em seguida, o Sr. Vereador
Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Valdeci
Romero. Dando contnuidade, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 4ª. 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. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do ofício recebido: Ofício dos SRS. RICELI
ODORIZZI DE OLIVEIRA E JAQUELINE DE FAVERI OLIVEIRA,
PROPRIETÁRIOS DA PONTOKIDS, em agradecimento pela Moção nº 297/2017,
de autoria do Vereador Aparecido Luiz (Cido do Sindicato). Comunicado nº
CM001143/2018 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. Ofício do GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO – CASA CIVIL – SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS -, em resposta ao Requerimento nº 3.713/2017, de autoria do
Vereador Caio César de Almeida Lima. Os ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. O Senhor Presidente
comunicou aos Senhores Vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes
matérias: Projeto de Lei Complementar nº. 04/18 de procedência do Prefeito
Municipal que acrescenta § 6º., ao art. 115, da Lei Complementar nº. 911, de 05 de

outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Resolução nº. 01/18 de iniciativa do Vereador Éder Júlio Mota que cria Comissão de
Assuntos Relevantes, visando investigar supostas irregularidades ocorridas na
Cooperativa Brasileira de Trabalhos Profissionais das Artes. O Projeto de Lei
Complementar nº. 04/2018 será encaminhado às Comissões competentes para a
elaboração dos respectivos pareceres enquanto que o Projeto de Resolução nº.
01/2018 será deliberado na Ordem do Dia da presente sessão, conforme preceitua o
regimento interno. A seguir, 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 Complementar nº 02/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do
Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar nº. 936, de 05 de julho de
2016, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município e dá
outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28
de 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 Complementar nº 01/2018:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que revoga a Lei Complementar nº. 724,
de 19 de outubro de 2011, que dispõe sobre concessão de direito real de uso de
imóvel de propriedade do Município de Ourinhos a ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de
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 02/2018: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que institui a “Semana Municipal de
Educação para os Direitos da Mulher” e dá outras providências, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de 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 03/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, que cria o "Cursinho Pré-Vestibular Solidário" e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,

FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de
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 à Proposta de Emenda à Lei Orgânica do
Município nº. 01/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que altera e dá nova
redação aos arts. 133 e 134 da Lei Orgânica do Município de Ourinhos, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter
a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2018, Aparecido
Luiz – Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser
lidos serão encaminhados às demais comissões competentes. O Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
678/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um posto de saúde
na região que compreende os Jardins Ouro Fino e América e as Vilas Sândano e
Adalgiza. 679/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, aos
domingos, feira de "food trucks" no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
680/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção
periódica em todas as academias da saúde instaladas no Município, bem como de se
instalar bebedouros próximos a esses locais. 681/18 - Requer informações sobre quais
ruas serão beneficiadas com recapeamento ou reperfilamento asfáltico em 2018.
682/18 - Requer informações sobre quais ruas serão beneficiadas com instalação de
lâmpadas de LED em 2018. 683/18 - Requer informações sobre o cronograma de
melhorias em pontos de ônibus circular. 684/18 - Requer informações sobre quais
programas e convênios dos Governos Estadual e Federal beneficiam o Município.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 685/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar academia da saúde na Praça José Cardinali Mader - Vila
Boa Esperança. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 686/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via interligando
as Ruas Manoel Vieira Júnior e Maria Pulcinelli Pelegrino - Jardim Europa. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Flávio Luis Ambrozim solicitou a retirada dos
Requerimentos nº.s 729 e 732/2018 da pauta. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. O Primeiro
Secretário deu continuidade à leitura dos requerimentos: Requerimento dos
Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Santiago de Lucas Ângelo: 687/18 - Requer
informações, junto ao DER-7 - Assis, solicitando a construção de dispositivo de
acesso ao Distrito Industrial "Oriente Mori". Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 688/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias na infraestrutura no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
689/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
infraestrutura do Jardim Paris. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 690/18
- Requer informações sobre a programação de recursos do convênio entre a Prefeitura
Municipal de Ourinhos e a ADAO - Associação de Defesa dos Animais de Ourinhos,

para o ano de 2018. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
691/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um velório municipal
na região do Jardim Itamaraty. 692/18 - Requer informações sobre a quantidade de
pessoas que são atendidas pelo Programa Viva Leite no Município, bem como a
possibilidade de se ampliar esse programa. 693/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar o Programa Biblioteca Virtual. 694/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar o Programa PROAC. 695/18 Requer informações sobre a possibilidade de se reformar os quiosques existentes no
entorno do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, bem como a
possibilidade de se construir novos quiosques. 696/18 - Requer informações sobre o
Projeto Guri, bem como a quantidade de crianças que são atendidas por esse
programa no Município. 697/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar espaços, de forma gratuita, para as entidades assistenciais do
Município estarem participando da Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos FAPI. 698/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça com
academia da saúde em área localizada na Rua Alziro Alves da Silva - Vila Adalgiza.
699/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça com
academia da saúde em área localizada no cruzamento das Ruas José Ferreira Filho e
Ezequias Nogueira de Souza - Vila Sândano. 700/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se interligar as Ruas Venceslau Braz e Cardoso Ribeiro.
Requerimentos do Vereador Alexandre Florencio Dias: 701/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar mais bebedouros na Pista de
Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 702/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar estacionamento em 45 graus no Hospital da Unimed. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 703/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir uma ilha no lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 704/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar campanha de prevenção a diabetes
entre crianças e adolescentes. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
705/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento no Aeroporto Jornalista Benedito Pimentel. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 706/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
trocar todas as janelas por vidros temperados da EMEF "Prof. Jorge Herkrath".
707/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar ar condicionado em
todas as salas da EMEF "Prof. Jorge Herkrath". 708/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à transferência dos fiscais de posturas
lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças para a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável.
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 709/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 2.797/2017 que solicita pintura de sinalização de solo
(Faixa de Pedestre) na Rua Francisco Constante Netto, defronte ao NEI “Profa. Vera
Lúcia Ferreira de Moura Rocha” - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 710/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 963/2017, que solicita
a instalação de poste de iluminação pública e poda de árvore na rotatória do Jardim

Eldorado, na divisa com o Jardim Europa. 711/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 2.326/2017, que solicita a recuperação ou reforma, bem como pintura de
sinalização de solo, do redutor de velocidade da Rua Clorivaldo Migliari - Nova
Ourinhos. Requerimento dos Vereadores Aparecido Luiz, Raquel Borges Spada,
Santiago de Lucas Ângelo, Abel Diniz Fiel, Carlos Alberto Costa Prado e Mário
Sérgio Pazianoto: 712/18 - Requer informações, junto ao 31º BPM/I - Batalhão da
Polícia Militar do Interior, sobre a possibilidade de se fiscalizar motocicletas com
excesso de ruído. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 713/18 Requer informações sobre a possibilidade de realizar a fiscalização de carros de som
na área central do Município. 714/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se modificar o sentido de direção da Rua Prof. Francisco Dias Negrão - Jardim
América. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 715/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar colônia de férias, no mês de
janeiro, no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 716/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir 8 (oito) salas de aula na Usina do Saber da
EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello". 717/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se retornar o curso de robótica nas escolas do Município. 718/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de uma escolinha de educação no trânsito para crianças no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. 719/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar playground no Jardim Matilde. 720/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se prever a adequação de uma Escola de Educação Infantil de
Acessibilidade, para inclusão de crianças. 721/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir um parque infantil na Praça Mário Santos Soares Marico. 722/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na
EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello". 723/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se fazer a doação de "Kit" para professores municipais. 724/18 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bicicletários nas praças
públicas. 725/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir banheiros
adaptados para pessoas com necessidades especiais em todos os NEIs, EMEIs e
EMEFs, que ainda não atendem às normas da ABNT e ao Código Sanitário. 726/18 Requer informações, junto à Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Sra.
Fátima Pelaes, sobre a possibilidade de se incluir o município de Ourinhos no
Programa Brasil Mulher. 727/18 - Requer informações, em parceria com as
Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde, sobre a possibilidade de se
realizar uma caminhada da conscientização do câncer de mama, no mês de outubro.
728/18 - Requer informação, junto à Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres,
sobre a possibilidade de se implantar o “Espaço Brasil Mulher” em nosso Município.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 730/18 - Requer informações
sobre quais ruas receberam recapeamento asfáltico, do início de 2017 até a presente
data, com recursos provenientes de emendas parlamentares. 731/18 - Requer
informações sobre aquisições de emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal.
733/18 - Requer informações a respeito do Convênio nº 108/2016, no valor de R$
603.000,00. 734/18 - Requer informações a respeito do Processo nº 89/2016, no valor
de R$ 50.000,00. 735/18 - Requer informações a respeito do Processo nº 92/2016, no

valor de R$ 150.000,00. 736/18 - Requer informações a respeito do Convênio nº
86/2014, no valor de R$ 360.000,00. 737/18 - Requer informações a respeito do
Convênio nº 819514/2015, no valor de R$ 295.300,00. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 738/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
ar-condicionado no CEU - Centro de Esportes e Artes Unificados. 739/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se conceder espaço público na Rua Pedro
Fernandes Sândano e na área verde localizada entre as Ruas Francisco Vara, Atílio
Toloto e Pedro Fernandes Sândano, para exploração pela LAMBO de estacionamento
nos 10 dias da realização da FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 740/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar encontros de violeiros do Município
e região, na Concha Acústica Sérgio Nunes. 741/18 – Requer informações sobre a
possibilidade de se reativar a piscina do Centro Social Urbano - CSU -, para a prática
de aulas de natação e hidroginástica. 742/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar atendimento odontológico na USF "Vereador Adilson
Ramon Monteiro Rodrigues" - Jardim Guaporé. 743/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se exigir das agências bancárias a instalação de bebedouros para os
clientes. 744/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
atendimento odontológico na USF Jardim Josefina. 745/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar a Campanha de Conscientização para Empinar
Pipas com Segurança. 746/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar eventos culturais no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (recinto da
FAPI), nos finais de semana e feriados. 747/18 - 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. 748/18
- Requer informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de ginástica, para
ambos os sexos, na EMEF "Profa. Nilse de Freitas". 749/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar persianas ou cortinas nas salas da USF Jardim
Josefina. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 750/18 Requer informações quanto às adequações a serem realizadas no Município para a
execução da nova Resolução, a qual define regras de multas para pedestres e ciclistas,
que entra em vigor no mês de abril do presente ano em todo o território nacional.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 751/18 - Requer informações
sobre o Convênio nº 830514/2016, no valor de R$ 422.250,00. 752/18 - Requer
informações sobre o Convênio nº 829028/2016, no valor de R$ 839.250,00. 753/18 Requer informações sobre o Convênio nº 113/2015, no valor de R$ 307.252,00.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 754/18 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se realizar parada de ônibus para alunos da manhã da
EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão", na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito",
próximo à Rua Telesphoro Tupiná. 755/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir pista de caminhada na Avenida Vitalina Marcusso, que
dá acesso à FATEC e ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". 756/18 Requer informações a respeito de prazo para o agendamento de consulta para
remoção do dente Siso na Rede Básica de Saúde do Município. 757/18 - Requer
informações a respeito do prazo para a realização de cirurgia eletiva do joelho direito

do paciente Matheus Bueno Cavazani, que está na fila de espera há quase dois anos,
encontrando-se com constantes dores e cada vez mais agravando, de forma
considerável, seu quadro clínico. 758/18 - Requer cópia da Prestação de Contas da
51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI de 2017, juntamente às cópias
de contratos, notas fiscais e documentos comprobatórios de entrada e saída de todas
as despesas. 759/18 - Requer informações a respeito do acidente ocorrido com o filho
da Sra. Kauana Getico Koga, na creche do Conjunto Helena Braz Vendramini.
Requerimento dos Vereadores Aparecido Luiz e Cícero de Aquino: 760/18 Requer informações sobre a possibilidade de se construir canteiro central na Avenida
Gastão Vidigal, entre a rotatória da Rua Rio de Janeiro e a rotatória da Avenida Dr.
Altino Arantes. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima:
761/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar área de convívio social
com quadra poliesportiva na Rua Zaia Merege Farah em área institucional - Jardim
Santa Felicidade. 762/18 - Requer informações sobre o repasse de verba municipal
destinada às instituições filantrópicas. 763/18 - Requer informações a respeito das
ações ou projetos visando atender à Lei Municipal nº 172/2010, de autoria do então
Vereador Lucas Pocay, que dispõe sobre a implantação de parque infantil na
urbanização de praças. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
764/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o jardim do NEI
"Carlos Ferreira Felipe". Os requerimentos lidos serão apreciados no presente
expediente. A seguir, o Segundo Secretário realizou a leitura das indicações
apresentadas: Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 553/18 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Almiro Cardoso
Pereira. 554/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua São José. 555/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Alpino Buratti. 556/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João Albino Zaia. 557/18 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Constituição. 558/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Francisco Nunes de Mello. Indicações do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 559/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED, bem como pintura
de sinalização de solo em todas as ruas beneficiadas com recapeamento ou
reperfilamento asfáltico. 560/18 - Solicita a poda de árvores localizadas em vias
públicas, praças, áreas verdes e próximas a pontos de ônibus circular nas Vilas
Margarida e Nova Sá. 561/18 - Solicita a poda de árvores localizadas em vias
públicas, praças, áreas verdes e próximas a pontos de ônibus circular no Jardim
Josefina e na Vila Brasil. 562/18 - Solicita a poda de árvores localizadas em vias
públicas, praças, áreas verdes e próximas a pontos de ônibus circular na Vila Boa
Esperança e no Parque Minas Gerais. 563/18 - Solicita a poda de árvores localizadas
em vias públicas, praças, áreas verdes e próximas a pontos de ônibus circular nos
Jardins São Carlos e São Jorge. 564/18 - Solicita a poda de árvores localizadas em
vias públicas, praças, áreas verdes e próximas a pontos de ônibus circular nas Vilas
Sândano e Adalgiza. 565/18 - Solicita a poda de árvores localizadas em vias públicas,
praças, áreas verdes e próximas a pontos de ônibus circular nos Jardins Eldorado e
Europa. 566/18 - Solicita melhorias na iluminação pública no entorno de todas as

praças e áreas verdes do Município. 567/18 - Solicita a manutenção da ponte de
madeira que faz a ligação entre os Jardins Santa Felicidade e Quebec. Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 568/18 - Solicita poda de árvores e melhorias na
iluminação pública, com colocação de poste, na rotatória e áreas verdes no
entroncamento das Ruas Ovídio Gregório de Jesus, Francelina Grossi Archangelo e
Adelávio Zimmermann - Jardim Eldorado. Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 569/18 - Solicita pavimentação com cascalho ou pedra na Estrada
Municipal OUR-210, especificamente no trecho entre o acesso com a BR-153 até o
cruzamento com a Estrada Municipal OUR-130. Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 570/18 - Solicita reparos e pintura na quadra poliesportiva da
Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy. 571/18 - Solicita poda de árvore na Rua
José Olímpio de Almeida, em frente ao nº 170 - Jardim Europa. Indicações do
Vereador Éder Júlio Mota: 572/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Padre Rui Cândido da Silva - Vila Musa. 573/18
- Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Tibúrcio Silveira - Vila Musa. 574/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Octávio Ferreira de Campos - Vila Musa. 575/18
- Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
República - Vila Musa. 576/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Pelegrino Dadona - Vila Musa. 577/18 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Brasílica
Machado Bahia - Vila Musa. 578/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Miguel Pereira - Vila Musa. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 579/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Fernando Sanches - Vila Musa. Indicações do
Vereador Éder Júlio Mota: 580/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Evaristo Zanutto - "Gaúcho" - Vila Musa.
581/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Antônio Ruiz - Vila Musa. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 582/18 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Dias Negrão - Vila Musa. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 583/18 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Murilo - Vila Musa. 584/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Fortunato Alvarazzo - Vila Musa. Indicação do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 585/18 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua
Feirante Benedito Del Col, em frente ao nº 293 - Jardim Colorado. Indicações do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 586/18 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda extensão da Avenida Vitalina Marcusso, que
dá acesso à FATEC e ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". 587/18 Solicita a construção de passeio público na Avenida Vitalina Marcusso, que dá acesso
à FATEC e ao AME "Dr. Paulo César Saldanha Rodrigues". Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 588/18 - Solicita a instalação de bocas de lobo no cruzamento das
Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e Aleixo Garcia. 589/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Prof. Paulo
Prado Garcia, nos cruzamentos com a Rua Antônio Saladini e Avenida Joaquim Luiz

da Costa. 590/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa
de pedestres, na Rua Vergílio Vascon, nos cruzamentos com as Ruas Dr. Alcebíades
Ferreira de Moraes e Alfredo Deviene e com a Avenida Joaquim Luiz da Costa.
591/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda
a extensão da Avenida Horácio Soares (Trilha Verde). 592/18 - Solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas José Martins Santana,
Clorivaldo Migliari, Carlos Eduardo Devienne, Serafim Signorini e João Fiorini e da
Avenida Hassib Mofarrej, no trecho entre os nº. s 384 e 2.007 - Nova Ourinhos.
593/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das
Ruas Engenheiro Luiz Augusto de Carvalho, João Moya Restoy, Francisco de Vecchi
Filho, Reverendo Manoel Alves de Brito, Reynaldo Azevedo, Augusto Fernandes
Alonso, Alexandre Rosa, Fábio Aparecido Viana – Fabinho, Antônio Capato, Pedro
Silvestrini e Pedro Rodrigues Martins - Jardim Paulista. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 594/18 - Solicita reparos e pintura na quadra poliesportiva
localizada entre as Ruas Cecília Pires dos Santos e Abuassali Abujamra, próxima à
UBS "Profa. Ercília Siqueira Hernandes" - Vila Margarida. Indicação do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 595/18 - Solicita a realização de fresagem (cascalho
asfáltico) na Estrada da Sobra (acesso ao Pesqueiro Alvorada). Indicações do
Vereador Alexandre Florencio Dias: 596/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 597/18 - Solicita
manutenção em toda a extensão da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo
"Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação do
Vereador Abel Diniz Fiel: 598/18 - Solicita a instalação de redutor de velocidade
(lombofaixa), urgentemente, na Rua Padre Rui Cândido da Silva, próximo ao nº
1.202. 599/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim
Eldorado. 600/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de
faixa de pedestres, na Rua Don José Marello, esquina com a Avenida Jacinto Ferreira
de Sá. 601/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) e de faixa de pedestres,
bem como restauração da rotatória da Rua Vicente Ernesto de Lucca, na confluência
com as Ruas Adalberto Dias Bogado, Noboru Endo e Antônio Bonifácio. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 602/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED
em toda a extensão da Rua Jesus Vicente Garcia - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 603/18 - Solicita limpeza da Praça Luíza Garcia
Matachana, compreendida entre a Rua Archângelo Brianez e a Alameda Jorge
Ferreira de Campos - Jardim Santa Fé. 604/18 - Solicita recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Joaquim Garcia Leal - Nova Ourinhos. 605/18 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade na Rua Nereus Garcia, defronte ao nº 190 Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 606/18 - Solicita a
implantação de lombofaixa ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua Maria
Pacheco e Chaves, defronte à EMEF "Prof. Jorge Herkrath". Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 607/18 - Solicita a instalação de redutor de
velocidade e pintura de sinalização de solo próximo à EMEF "Profa. Josefa Navarro
Lemos". 608/18 - Solicita reforma e revitalização da Praça Marcelo Coelho
Guttierrez, localizada na Alameda Thomaz Frazatto - Jardim Santa Fé. Indicações

do Vereador Cícero de Aquino: 609/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão das Ruas Prof. Paulo Prado Garcia, Antônio Saladini,
Bahia, Júlio de Campos Rocha, Vergílio Vascon e Braz - Jardim Paulista. 610/18 Solicita a construção de calçada no canteiro central da continuidade da faixa de
pedestres da Avenida Horácio Soares, defronte às Praças Santa Tereza de Jesus Jornet
(Praça dos Skatistas) e Adriano José Braz Christoni (Praça da Companhia Luz e
Força), cruzamento com a Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes. 611/18 Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres na Avenida
Horácio Soares, nos cruzamentos com as Ruas Bárbara Abujamra e Júlio Mori.
Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 612/18 - Solicita recuperação ou
reforma, bem como pintura de sinalização de solo, do redutor de velocidade da Rua 3
de Maio, defronte à EMEI “Profa. Judith Leonis Villas Boas” - Vila Margarida.
613/18 - Solicita pintura de sinalização de solo de faixa de pedestre na confluência
das Ruas Abuassali Abujamra e 3 de Maio, defronte à EMEI “Profa. Judith Leonis
Villas Boas” - Vila Margarida. 614/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda extensão do Jardim São Judas Tadeu,
principalmente nas Ruas Manoel de Oliveira, Hermínio Sabino, Carlos Augusto
Amaral, Quatro, Treze, Radialista Irineu Veroneze e Maria Pastora da Silva.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 615/18 - Solicita roçada e limpeza
em toda a extensão da Avenida Aureliano Antônio Gonçalves - Jardim Santos
Dumont. 616/18 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão do canteiro central da
Avenida Luiz Saldanha Rodrigues. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
617/18 - Solicita roçada e limpeza na Praça Mário Santos Soares – Marico, situada na
Rua João de Pontes - Jardim Tropical. Indicações do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 618/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em todas as áreas
de interesse de segurança pública, de forma a contribuir para a melhoria da segurança
no Município. 619/18 - Solicita poda de árvores localizadas em vias públicas, praças,
áreas verdes e próximas a pontos de ônibus no Jardim Anchieta e Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU). 620/18 - Solicita a implantação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Rui Barbosa - Vila Sá. 621/18 - Solicita
poda de árvores localizadas em vias públicas, praças, áreas verdes e próximas a
pontos de ônibus na Vila São Luiz e Jardim Industrial. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 622/18 - Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em
todas as ruas do Jardim Tropical. 623/18 - Solicita reperfilamento ou recapeamento
asfáltico em todas as ruas do Jardim Quebec. 624/18 - Solicita reperfilamento ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Julia Budai, Graciano
Raccanello e Etelvina Gonçalves Penna - Jardim Tropical. 625/18 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das
Ruas Benedito José Pinheiro e Ângelo Barone. 626/18 - Solicita operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Ângelo Barone - Vila Soares. 627/18 - Solicita
reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Manoel da
Silva Mano, Ângelo Barone e da Travessa Três. 628/18 - Solicita reperfilamento ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Domingos Jorge, Hiroshi
Nagahara, Alcides Vita, José Gregório de Jesus e Deusedino Fagundes Pereira.
629/18 - Solicita roçada e limpeza na Rua Nereus Garcia, ao lado do nº 221 - Jardim

Santos Dumont. 630/18 - Solicita a instalação de redutor de velocidade ou
lombofaixa na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao nº 1.355. 631/18 Solicita roçada e limpeza no terreno situado atrás do nº 40 da Rua Izaira Saladini
Crivellari. 632/18 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de
pedestres da Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", no cruzamento com a
Rua Engenheiro Luiz Augusto de Carvalho. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 633/18 - Solicita a instalação de cinco mesas de concreto na
área externa da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil. 634/18 - Solicita
instalação de redutor de velocidade na Rua Irineu Pereira da Silva, defronte ao nº 371
- Jardim das Paineiras. 635/18 - Solicita a implantação de lombofaixa ou outro tipo de
redutor de velocidade na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, defronte ao nº 483.
636/18 - Solicita a instalação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Álvaro Doriguello e Milton de Abreu - Residencial Recanto dos Pássaros. 637/18 Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Alonso
Faustino Dias e Milton de Abreu - Residencial Recanto dos Pássaros. 638/18 Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade no cruzamento das
Ruas Joaquim de Azevedo - Jornalista - e Álvaro Ferreira de Moraes. 639/18 Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Jornalista
Heron Domingues, defronte ao nº 474, entre as Ruas Álvaro Rolim e Antônio Segala
- Vila Brasil. 640/18 - Solicita a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão da Rua Kólio Teshima - Jardim América. 641/18 - Solicita a troca
da iluminação pública por lâmpadas de LED nas marginais da entrada da cidade, na
Rodovia Raposo Tavares. 642/18 - Solicita urbanização e limpeza da área verde
paralela à Rua Silmara Bolognese da Silva - Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 643/18 - Solicita
a poda de árvores localizadas em vias públicas, praças, áreas verdes e próximas a
pontos de ônibus circular nos Jardins Ouro Fino e América, de forma a melhorar a
iluminação e a segurança dos munícipes. 644/18 - Solicita a poda de árvores
localizadas em vias públicas, praças, áreas verdes e próximas a pontos de ônibus
circular na Vila Kennedy, de forma a melhorar a iluminação e a segurança dos
munícipes. 645/18 - Solicita a poda de árvores localizadas em vias públicas, praças,
áreas verdes e próximas a pontos de ônibus circular na “Barra Funda” e Vila Perino,
de forma a melhorar a iluminação e a segurança dos munícipes. 646/18 - Solicita a
limpeza de bocas de lobo em toda a extensão do Jardim Santa Felicidade. 647/18 Solicita a instalação de bocas de lobo na Rua Felismino Fernandes dos Santos Jardim Europa. 648/18 - Solicita melhorias na iluminação pública no entorno da Sede
da Associação de Moradores de Bairros da Vila São Luiz. Indicação do Vereador
Flávio Luis Ambrozim: 649/18 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua
Feirante Benedito Del Col, defronte ao nº 61 - Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 650/18 - Solicita
cobertura da quadra da Praça Mário Santos Soares - Marico -, inaugurada em 2003.
651/18 - Solicita pavimentação asfáltica na Rua 3 de Maio, ao lado do Campo Miguel
Cury - Vila Margarida. 652/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na
Rua Jorge Tibiriçá. 653/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Cecília Pires dos Santos - Vila Margarida. 654/18 - Solicita

roçada na Rua 3 de Maio, ao lado do Campo Miguel Cury - Vila Margarida. 655/18 Solicita roçada em toda a extensão da Rua João Moya Flores. 656/18 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua Cecília Pires dos Santos, próximo ao nº 82 - Vila
Margarida. Indicações do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 657/18 - Solicita
providências para realizar roçada e limpeza geral em terreno da Rua Ângelo
Sedassari, defronte ao nº 230 - Vila Boa Esperança. 658/18 - Solicita providências
para a construção de calçada e mureta na Rua Ângelo Sedassari, defronte ao nº 230 Vila Boa Esperança. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 659/18 - Solicita a
retirada de galhada na Rua Stellio Machado Loureiro. 660/18 - Solicita rampa de
acessibilidade na travessa da linha do trem, próximo à Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, entre a área central e a Vila Mano. 661/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo, bem como faixa de pedestre, na Rua Clóvis de Araújo Macedo
Filho, cruzamento com a Avenida Fausto Matachana. 662/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo, bem como faixa de pedestres, em todos os cruzamentos das ruas
do Parque Minas Gerais I e II Seção e nos cruzamentos de todas as ruas da Vila Boa
Esperança I e II Seção. 663/18 - Solicita roçada e limpeza em área verde localizada
entre as Ruas Francisco Vara e Pedro Fernandes Sândano - Jardim São Domingos.
664/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Prof. José Varago, defronte aos nº. s
16 e 32 - Jardim Ouro Verde. 665/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Silva Jardim. 666/18 Solicita reparos na placa de sinalização que indica sentido único da Rua Maria José
Milani, próximo ao n° 263 - Residencial Recanto dos Pássaros. 667/18 - Solicita
patrolamento em toda a extensão das Ruas Hugo Luz, Carlos Osmar Trombini, Juan
Vidal Santos, Doze e do Corretor de Seguros e da Estrada Municipal Enfermeira
Dona Helena Dias Correia - Jardim Itaipava. Indicações do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 668/18 - Solicita instalação de dispositivo (balanção ou boca de
lobo) para melhorias do escoamento de águas pluviais na Rua República - Vila Musa.
669/18 - Solicita instalação de dispositivo (balanção ou boca de lobo) para melhorias
no escoamento de águas pluviais na Rua Júlio Mori - Jardim Santa Felicidade. 670/18
- Solicita instalação de dispositivo (balanção ou boca de lobo) para melhorias no
escoamento de águas pluviais na Rua Izaira Saladini Crivellari - Jardim Esplendor.
671/18 - Solicita realização de melhorias no escoamento das águas pluviais na
Avenida Domingos Camerlingo Caló - Vila Musa. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 672/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Joaquim de Azevedo - Jornalista. Indicação do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 673/18 - Solicita realização de melhorias
no escoamento das águas pluviais na Rua Padre Rui Cândido da Silva - Vila Musa. O
Segundo Secretário deu continuidade com a leitura das moções apresentadas à mesa:
Moção do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 23/18 - De congratulações ao jovem
Guilherme Gaspar, pela sua formatura em Odontologia, realizada no dia 2 de
fevereiro de 2018. Moções da Vereadora Raquel Borges Spada: 24/18 - De pesar
pelo falecimento da Sra. Natividade Garcia da Silva. 25/18 - De congratulações à Sra.
Adriana Silene Logerfo Puglerino, Diretora Técnica do CR, pelo Dia Internacional da
Mulher. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 26/18 - De congratulações ao
Grupo da 3ª Idade “Encontro Feliz” de Ourinhos. Moção do Vereador Éder Júlio

Mota: 27/18 - De congratulações pelo Dia Internacional da Mulher. As moções de
pesar encontram-se aprovadas na forma regimental. 28/18 - De congratulações ao
Presbítero Ricardo Fernandes dos Santos, da Igreja Assembleia de Deus - Ministério
Belém, do Jardim das Paineiras, pelos 53 anos de vida completados no dia 1º de
março. 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 678 a 764/2018 e as Moções nº.s 23 e 25 a 28/2018, com exceção das matérias
retiradas. Fizeram o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada e os
Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Éder Júlio Mota, Alexandre Florencio Dias e
Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo se manifestar, o Senhor
Presidente colocou em votação os requerimentos e moções apresentados,
APROVADOS por unanimidade. Com fundamento no inciso 33, do artigo 118 da Lei
Orgânica do Município, o Sr. Presidente comunicou que o Executivo Municipal tem o
prazo de até quinze dias para responder as informações solicitadas através de
requerimentos. A seguir, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim e Éder Júlio Mota. Findo o horário do
expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão ordinária para o intervalo
regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse 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, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e
Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). 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. Logo após, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 08/2018 de autoria do Vereador
Mário Sérgio Pazianotto, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Soldado
Jair Vicente da Paixão). Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Antes de colocar em deliberação do plenário o
Projeto de Resolução nº. 01/2018, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura da Emenda apresentada ao referido Projeto:
Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Resolução nº. 01/2018 de autoria
do Vereador Éder Júlio Mota que cria Comissão de Assuntos Relevantes visando
investigar supostas irregularidades ocorridas na Cooperativa Brasileira de Trabalhos
Profissionais das Artes. Senhor Presidente, proponho à mesa ouvido douto plenário
com fundamento no artigo 151 do regimento interno a seguinte Emenda
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Resolução nº. 01/2018 alterando o artigo I do
referido projeto; Artigo I – fica criada uma comissão de assuntos relevantes composta
por cinco vereadores visando investigar supostas irregularidades ocorridas na

Cooperativa Brasileira de Trabalhos Profissionais das Artes, CNPJ sob nº.
27253276/0001.38 com sede na Rua Mário Toloto nº. 18 Jardim Ouro Verde,
conforme denúncias veiculadas na imprensa. Com a apresentação desta emenda,
pretende-se modificar de sete para cinco o número de componentes da referida
comissão em conformidade com o estabelecido no regimento interno desta edilidade.
Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres pares para a aprovação d
apresente Emenda (MODIFICATIVA). Sala das Sessões, 05 de março de 2018, Éder
Júlio Mota. Lida a matéria, o Sr. Presidente colocou em discussão a Emenda nº.
01/2018 (MODIFICATIVA) de autoria do Vereador Éder Júlio Mota apresentada ao
Projeto de Resolução nº. 01/2018. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio
Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, a emenda foi colocada
em votação e APROVADA por unanimidade. Fizeram o uso da palavra para
justificativa de voto os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, Éder Júlio Mota e Salim Mattar. A seguir, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Projeto de Resolução nº. 01/2018 de autoria do Vereador Éder Júlio
Mota que cria Comissão de Assuntos Relevantes visando investigar supostas
irregularidades ocorridas na Cooperativa Brasileira de Trabalhos Profissionais das
Artes. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Aprovado o Projeto de Resolução nº. 01/2018, o
Senhor Presidente designou os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Cícero de
Aquino, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz e Edvaldo Lúcio Abel para, sob a
presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Assuntos Relevantes destinada a
investigar supostas irregularidades ocorridas na Cooperativa Brasileira de Trabalhos
Profissionais das Artes. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do
Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambozim,
Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel e Caio César de Almeida Lima. 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 Quinta 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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