ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA 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 segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
vinte e sete 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 Vigésima Segunda 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, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido
Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto
Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim, Mário
Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (treze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente
Sessão Ordinária. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Caio César de Almeida
Lima solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Marieta Ribeiro
Fernandes. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 21ª. 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 Primeiro Secretário realizou a leitura do
resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL
em resposta aos Requerimentos nº. s 1.403 e 1.404/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimentos nº. s 1.059, 1.240, 1.420, 1.421 e 1.426/2018 do Vereador Aparecido
Luiz; Requerimentos nº. s 1.105, 1.127, 1.182, 1.330, 1.397, 1.398, 1.400, 1.479,
1.533, 1.537 e 1.600/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos
nº. s 1.406, 1.415, 1.419, 1.504 e 1.506/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimento nº. 1.391/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos
nº. s 1.429 e 1.430/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº. s
1.465/2018 dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Cícero de Aquino. Protocolo
n°. 511.532/18 do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO em resposta ao
Requerimento n° 967/2018, do Vereador Carlos Alberto Costa Prado. Ofício do
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, SR. GILBERTO NASCIMENTO JÚNIOR, em agradecimento à Moção de
Congratulações n° 71/2018, de autoria do Vereador Éder Júlio Mota. Ofício n°
668/2018 da FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO –

FEAPAES/SP – convidando para participar da XIX Olimpíadas Especiais das APAES
– Edição Estadual -, que acontecerá no dia 17 de julho de 2018, às 19h30min, no
Ginásio Poliesportivo Pedrocão, em Franca/SP. Os ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. O Senhor Presidente
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº.
36/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Romeu Biazotti). Projeto de Lei nº. 37/2018 da Vereadora Raquel
Borges Spada que incentiva a doação de sobras de materiais de construção civil para
a população carente de Ourinhos através da Liga das Associações de Moradores de
Bairros de Ourinhos – LAMBO. Projeto de Decreto Legislativo nº. 03/2018 do
Vereador Alexandre Araujo Dauage que institui o Diploma Comemorativo a ser
outorgado à Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Ourinhos - APAE, pelo
transcurso dos 50 Anos de Fundação. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a 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. 15/2018 : Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa
dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota, que institui o “Programa de Incentivo à
Capacitação e Especialização Profissional dos Servidores Efetivos do Poder
Legislativo Municipal” 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, 29 de junho 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
Complementar nº. 16/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal,
que altera o nível inicial e os vencimentos do cargo Técnico Municipal de Nível
Superior – Medicina 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, 29 de junho 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. 25/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019, e dá outras
providências, considerando a realização de cinco audiências públicas e a emissão de
parecer jurídico desta Edilidade, 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, 02 de julho de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente Relator; Cícero de
Aquino – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 34/2018: Senhor Presidente,

após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada, que institui o Projeto “Brinquedo Solidário” no
Município de Ourinhos em parceria com o Tiro de Guerra, com a finalidade de
arrecadar brinquedos doados a serem distribuídos nas entidades municipais que
atuam em prol da infância, 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, 29 de junho 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 poderão ser inseridos nas próximas
sessões. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.699/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 76/2018, que requer informações, conforme plano de governo
apresentado, a respeito do cronograma, em 2018, de instalação de lâmpadas de LED
na iluminação pública em todos os bairros da cidade. 1.700/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 351/2018, que requer informações a respeito da
possibilidade de se servir refeições completas diárias aos pacientes da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho", como é realizado em UPA's de outras cidades, a exemplo da cidade
de Toledo. 1.701/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 916/2018, que
requer informações sobre os valores gastos com a compra de lâmpadas de LED, de
janeiro de 2017 até a presente data, e quais são as empresas fornecedoras. 1.702/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.010/2018, que requer cópias de
todas as notas fiscais da compra de lâmpadas de LED, de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.703/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 981/2018,
que requer informações sobre os gastos com horas extraordinárias, por secretaria, mês
a mês, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.704/18 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 192/2018, que requer informações sobre a possibilidade do Pronto
Atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB) - funcionar 24 horas por dia, conforme plano de governo
apresentado. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.705/18 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cestas de basquete na quadra
poliesportiva do Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU - Residencial Recanto
dos Pássaros. 1.706/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, a respeito de todas as atividades realizadas no 1º semestre do ano de
2018. 1.707/18 - Requer informações a respeito do cronograma de instalação de
lâmpadas de LED para o 2º semestre de 2018 em nosso Município. 1.708/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar pontos de internet grátis (Wi-Fi)
em todas as praças públicas do Município. 1.709/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se fiscalizar as torres de telefonia celular que continuam operando
sem a luz de segurança em nosso Município. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.710/18 - Requer informações sobre as lâmpadas de LED compradas
pela Prefeitura Municipal. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.711/18 - Requer informações sobre o andamento das obras de recuperação e
revitalização do lago próximo ao Hospital da Unimed. 1.712/18 - Requer informações

sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na Praça Miguel
Mofarrej (Praça do Caló). Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.713/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar enfermeiro
para prestar assistência aos familiares durante o período de velação de seus entes
queridos, no Velório Municipal. 1.714/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar academia ao ar livre no Sistema de Lazer 427 - Residencial Regina
Brisola. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.715/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar, em caráter de urgência, estudos
visando tornar proibido estacionar, bem como realizar demarcação de solo e instalar
placas de sinalização (Proibido Parar e Estacionar), na Rua Maurício Biondo Netto,
em frente ao nº 450, no trecho entre as Ruas Alice Ribeiro da Silva e Belmiro Ribeiro
da Silva - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.716/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar escolinha de futebol na quadra poliesportiva ao lado do
Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" (Calipeiro) - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.717/18 - Requer informações a respeito de todos os convênios realizados
nos anos de 2017 e 2018. 1.718/18 - Requer informações a respeito das obras
realizadas no lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.719/18 - Requer informações, junto à AVOA Auto Viação Ourinhos Assis, sobre a possibilidade de se diminuir o percurso dos
ônibus circulares que fazem a linha Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB) - Centro. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.720/18 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Vicente Lopes Jardim Eldorado. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.721/18 - Requer informações a respeito do Programa Ourinhos 100%
Empreendedor, bem como suas ações realizadas no ano de 2018. Requerimento do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.722/18 - Requer informações sobre os
caminhões (carretos e inflamáveis) que se encontram estacionados na cidade sem
estarem efetuando a descarga. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.723/18 - Requer informações a respeito do Projeto Jovem Cidadão, bem
como a quantidade de jovens que foram contratados até a presente data.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.724/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 730/2018, que requer informações sobre quais ruas
receberam recapeamento asfáltico, do início de 2017 até a presente data, com
recursos provenientes de emendas parlamentares. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.725/18 - Requer informações a respeito do
procedimento a ser adotado pelo munícipe que pretende ser atendido pelo Programa
Cesta Cidadã. 1.726/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
ambulatório do bebê na UBS "Daniel Baltus" (UBS do CAIC). 1.727/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se destinar 50% do valor arrecadado na 52ª
FAPI para o Fundo Social do Município. 1.728/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar vacinas, vermífugos e ração para os cães e os gatos
que se encontram na ADAO - Associação dos Defensores dos Animais de Ourinhos -,
bem como sobre todos os valores repassados para a ADAO nos anos de 2017 e 2018,

até a presente data. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.729/18 Requer informações sobre vaga em creche, solicitada através do Protocolo nº
0436/2018, para a filha de Patrícia Donizete Ribeiro da Silva. 1.730/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para transformar em mão
única a Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, no trecho entre as Ruas João Alexandre e
Dr. João Bento Vieira da Silva Netto. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.731/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
canal de atendimento ao munícipe, de forma on-line, por meio das redes sociais.
1.732/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar lixeiras de
coleta seletiva em todas as praças do Município. 1.733/18 - Requer informações
sobre quais ruas foram beneficiadas com instalação de lâmpadas de LED até a
presente data. 1.734/18 - Requer informações a respeito dos programas de incentivos
fiscais para empresas do Município, criados para gerar mais empregos. 1.735/18 Requer informações sobre a possibilidade de se destinar cadeiras de rodas e muletas
para a AADF - Associação de Assistência ao Deficiente Físico. 1.736/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se aumentar o valor de repasse de recursos à
ADAO - Associação dos Defensores dos Animais de Ourinhos -, pois o valor
repassado, atualmente, não supre as necessidades da entidade. 1.737/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar divulgação prévia dos lugares onde
serão realizados os Programas Asfalto 100% e Cidade Viva no Município, no
segundo semestre de 2018. 1.738/18 - Requer informações a respeito das
especificações técnicas das lâmpadas de LED instaladas no Município, bem como a
vigência de garantia de fábrica dessas lâmpadas. 1.739/18 - Requer informações
sobre os estudos já realizados para modificar o local de entrada de veículos no Centro
de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio), para a Rua Prof. Francisco Dias
Negrão. 1.740/18 - Requer informações sobre os estudos realizados visando alterar a
entrada dos ônibus intermunicipais da Rua Dr. Antônio Prado, com destino ao
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves,
para a Rua Nilo Signorini. 1.741/18 - Requer informações a respeito da possibilidade
de se criar um portal na entrada da cidade na Rodovia Raposo Tavares, nas
proximidades da Indústria Tecnal. 1.742/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir um portal na entrada da cidade na Rodovia Raposo
Tavares, próximo à saída para a cidade de Chavantes. 1.743/18 - Requer informações
a respeito da possibilidade de se construir um portal na entrada da cidade na Rodovia
Mello Peixoto, próximo à divisa com o Estado do Paraná. 1.744/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 750/2018, que solicita a construção de passeio público em
área verde da Rua Olívio Minucci, defronte à EMEI "Vinícius de Moraes". 1.745/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 656/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
todas as ruas utilizadas como itinerário da circular no Município. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.746/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar bancos com floreiras no novo "Calçadão" da Avenida Dr. Altino Arantes,
esquina com a Rua Cardoso Ribeiro, próximo à Caixa Econômica Federal.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauge: 1.747/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias nos vestiários do Ginásio

Municipal de Esportes José Maria Paschoalick (Monstrinho). Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 1.748/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar dois ventiladores no prédio da Associação de Moradores de Bairros do
Parque Pacheco Chaves. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.749/18 - Requer cópia do documento firmado entre médicos e os responsáveis da
Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU,
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, a respeito
dos procedimentos de internações de pacientes do município de Ourinhos e região.
Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.750/18 - Requer
informações sobre quais são os medicamentos de responsabilidade do Governo do
Estado. 1.751/18 - Requer informações sobre os medicamentos que estão em falta na
Rede Municipal de Saúde. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.752/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura da Rua Emílio Roli,
interligando o Conjunto Habitacional Orlando Quagliato ao Jardim Eldorado.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauge: 1.753/18 - Requer
informações sobre os processos licitatórios referentes à aquisição de peças e
prestação de serviços aos veículos da frota municipal. Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.754/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir ciclovia ao lado da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.755/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se plantar mais árvores nas praças, áreas verdes
e passeios públicos do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.756/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura na
quadra poliesportiva do Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.757/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar lanchódromo no Sistema de Lazer "Maurício
Carnevalle" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.758/18 Requer informações sobre os índices de incidência e mortalidade dos cânceres de
colo do útero e de mama nos anos de 2015, 2016 e 2017 no Município. Os
requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Na sequência, o
Segundo Secretário realizou a leitura das indicações apresentadas à mesa: Indicações
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.616/18 - Solicita a instalação de placas
indicativas de monitoramento nos locais com câmeras de videomonitoramento.
1.617/18 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar) nas
proximidades da EE "Recanto dos Pássaros", na Rua Marina Saladini Alves n°. 136.
1.618/18 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e
sarjetas e desentupimento de bocas de lobo, em toda a extensão do Jardim Industrial.
1.619/18 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e
sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas, em toda a
extensão do Loteamento Braz Christoni. 1.620/18 - Solicita revitalização em toda a
extensão da Rua Antônio Zaki Abucham - Jardim São Domingos. 1.621/18 - Solicita
pintura de sinalização de solo demarcando os pontos de ônibus circular no Município.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.622/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas "Devagar Escola" na Rua Prof. Silas
Ribeiro de Moraes, próximo ao NEI "Mário de Andrade e à EMEF "Profa.

Dorothildes Bononi Gonçalves". Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.623/18 - Solicita a manutenção imediata dos semáforos instalados no Município.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.624/18 - Solicita, com
urgência, o combate aos formigueiros no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
1.625/18 - Solicita instalação de lixeira defronte ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral
Santos". 1.626/18 - Solicita reparos e pintura da EMEI "Angelina Perino".
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.627/18 - Solicita melhorias na
iluminação do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.628/18 Solicita a instalação de coberturas e bancos em todos os pontos de ônibus circular do
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicações do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.629/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Hermínio
Sabino, defronte ao nº 36 - Jardim São Judas Tadeu. 1.630/18 - Solicita a retirada de
galhadas na Rua Rafael Segundo Hernandez Dominguez "Dom Rafa", defronte ao nº
399 - Jardim São Judas Tadeu. 1.631/18 - Solicita a erradicação de árvore
comprometida, com risco de queda sobre residência e fiação, na Rua Victório Breve,
defronte ao nº 112 - Jardim Europa. 1.632/18 - Solicita pintura de sinalização de solo
em todos os cruzamentos da Rua Cristóvão Colombo - Vila Sá. Indicação do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.633/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno
situado na Rua Pedro Toloto, próximo ao nº 317 - Jardim Anchieta. Indicações do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.634/18 - Solicita a instalação de coberturas em pontos
de ônibus defronte às escolas municipais. 1.635/18 - Solicita a instalação de poste de
iluminação pública com lâmpada de LED na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues,
defronte ao nº 2.800 - Jardim Santos Dumont. 1.636/18 - Solicita a instalação de
postes de iluminação pública, com lâmpadas de LED, próximo à EMEI "Angelina
Perino". 1.637/18 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus próximo à
EMEI "Angelina Perino". 1.638/18 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de
ônibus na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximo ao nº 2.800 - Jardim Santos
Dumont. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.639/18 - Solicita a troca de
lâmpadas na Rua Rubens Saladini, defronte aos nº. s 201, 235 e 247 - Jardim
Nazareth. 1.640/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada) na
Rua David Zanette, defronte ao nº 343 - Jardim Esmeralda. Indicação do Vereador
Abel Diniz Fiel: 1.641/18 - Solicita, com urgência, recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro - Vila Mano.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.642/18 - Solicita recuperação
de redutor de velocidade (lombada) e pintura de sinalização de solo na Avenida
Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”. Indicação do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.643/18 - Solicita pintura de sinalização de
solo, indicando vagas de estacionamento para deficientes, idosos, carros, motos e
faixa para pedestres, na Rua do Expedicionário, defronte à Câmara Municipal.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.644/18 - Solicita melhorias na
iluminação da "Feira da Lua" do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 1.645/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Padre
Rui Cândido da Silva, próximo à Petrobras Distribuidora de Combustíveis. 1.646/18 Solicita a instalação de ventiladores na UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.647/18 - Solicita a instalação de

placas pedindo silêncio na UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 1.648/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Tereza
Gonçalves Chiaradia, defronte ao nº 277 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 1.649/18 - Solicita poda de árvores na Rua Tereza Gonçalves
Chiaradia - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.650/18 Solicita a desobstrução de boca de lobo na Rua Tereza Gonçalves Chiaradia, defronte
ao nº 522 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.651/18 Solicita a desobstrução de bocas de lobo na Rua Argemiro Geraldo, próximo aos nº. s
125 e 360 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.652/18 Solicita poda de árvore na Rua Belmiro Ribeiro da Silva, defronte ao nº 271 - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.653/18 - Solicita poda de árvores
na Rua Argemiro Geraldo, próximo ao nº 340 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 1.654/18 - Solicita o conserto de vazamento de água na calçada
da Rua Argemiro Geraldo, defronte ao nº 473 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 1.655/18 - Solicita a construção de mais bocas de lobo na Rua
Argemiro Geraldo - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). As
indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as
providências que solicitam. O Segundo Secretário deu continuidade com a leitura das
moções apresentadas à mesa: Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 118/18 - De
congratulações e aplausos aos Bombeiros de Ourinhos, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade, salvando e resguardando vidas, e pela comemoração do
“Dia Nacional do Bombeiro”. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima:
119/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Erites de Castro Pereira. Moção do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 120/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. André
Ramon Monteiro Rodrigues. Moções do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
121/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Bueno de Oliveira. 122/18 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Dalcio de Araujo Macedo. Moções do Vereador Cícero de
Aquino: 123/18 - De congratulações à GRPTV, pelo aniversário de 1 ano,
comemorado no dia 25 de junho de 2018. 124/18 - De congratulações ao servidor
público municipal Sr. Mauro de Brito Pereira (Mauro Falcão), pelo transcurso do
aniversário natalino e pela merecida aposentadoria por 35 (trinta e cinco) anos de
serviços prestados à população ourinhense na Prefeitura. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Presidente colocou em deliberação do plenário que a votação e a
discussão dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum
destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores, APROVADO por unanimidade.
Não havendo pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº. s 1.699 a 1.758 /2018 e as Moções nº. s 118, 123 e
124/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Caio
César de Almeida Lima, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Ariovaldo de
Almeida Silva e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, as moções e os requerimentos foram colocados em votação, APROVADOS
por unanimidade. O Sr. Presidente consultou juntamente com o Primeiro Secretário se
há algum orador inscrito para fazer o uso da tribuna no expediente. Fez o uso da
palavra livre o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima. Em seguida, o Sr.
Presidente Alexandre Araujo Dauage suspendeu a sessão para fazer o uso da palavra

na tribuna e solicitou que o Primeiro Secretário assumisse a sessão. Logo após,
fizeram ainda o uso da palavra os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Caio César
de Almeida Lima, Mário Sérgio Pazianoto, Ariovaldo de Almeida Silva e Anísio
Aparecido Felicetti. Findo o horário do expediente, o Sr. Presidente suspendeu a
sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sesssão, 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. O Primeiro
Secretário realizou nova chamada para verificação do quórum regimental: Abel Diniz
Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz,
Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa
Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (treze Vereadores presentes). A
seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura da
Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA) apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº.
13/2018: "Emenda (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei Complementar nº.13/2018
de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre a Revisão Decenal do Plano
Diretor do Município de Ourinhos e dá outras providências. Senhor Presidente,
propomos à mesa, ouvido o douto plenário, com fundamento no artigo 151 do
regimento interno a seguinte Emenda (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei
Complementar nº.13/2018 alterando o caput do artigo 21 do referido projeto que
passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 21 - o Município deverá através de
serviço próprio prover o abastecimento por rede de água potável para o uso
residencial e outros em quantidade suficiente para atender as necessidades básicas e
qualidade compatível com os padrões de potabilidade consagrados. Com a
apresentação dessa Emenda, pretende-se modificar o texto do caput do artigo 21 do
projeto, referindo-se o trecho ou concessionado para que o serviço de abastecimento
de água no Município não tenha a possibilidade de deixar de ser feito
exclusivamente pelo Poder Público. Desta forma, conto com a colaboração dos
nobre pares para a aprovação da presente Emenda (MODIFICATIVA). Sala das
Sessões, 02 de julho de 2018, assinado por todos os Senhores Vereadores". Feita a
leitura da Emenda, o Sr. Presidente designou o Vereador Abel Diniz Fiel como relator
especial da Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA) para a elaboração do parecer e
suspendeu a sessão para o tempo necessário. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer do relator especial
à Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA): Após analisar a matéria supra de iniciativa da
maioria dos Vereadores apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº. 13/2018 de
autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre a Revisão Decenal do Plano Diretor
do Município de Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao
que me foi dado opinar sendo portanto FAVORÀVEL o meu parecer salvo o melhor
juízo. Sala das Sessões, 02 de julho de 2018, Abel Diniz Fiel – Relator. Feita a leitura,
o Sr. Presidente colocou em discussão a Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA) de
iniciativa de todos os Senhores Vereadores ao Projeto de Lei Complementar
nº.13/2018. Fizeram o uso da palavra o Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim,
Abel Diniz Fiel e Aparecido Luiz. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
votação nominal e solicitou que o Primeiro Secretário realizasse a chamada de

votação, APROVADO com treze votos favoráveis. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Flávio Luís Ambrozim solicitou que a votacão do Projeto de Lei
Complementar nº.13/2018 fosse adiada por uma sessão. Por questão de ordem, fez o
uso da palavra o Sr. Vereador Aparecido Luiz. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido do Vereador Flávio Luís Ambrozim, REJEITADO.
Com a alteração da Emenda (MODIFICATIVA), o Sr. Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 13/2018 de iniciativa do Prefeito
Municipal que dispõe sobre a Revisão Decenal do Plano Diretor do Município de
Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação nominal e APROVADO com doze votos favoráveis. Por questão
de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de voto o Senhor Vereador Salim
Mattar. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o
uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito e de
acordo com o art. 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o Senhor Presidente
convocou os Senhores Vereadores para a Quinta Sessão Extraordinária, a ser
realizada após o encerramento da presente sessão, para apreciação dos Projetos de
Leis nº.s 38 e 39/2018 e Projeto de Lei Complementar nº. 12/2018. O Senhor
Presidente comunicou ainda que, em razão do feriado estadual, a próxima sessão
ordinária será realizada, excepcionalmente, no dia 10 de julho, terça-feira, às 19
horas. O Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e
declarou encerrada esta Vigésima Segunda 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------

___________________
Alexandre Araujo Dauage
Presidente

________________
Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente

_____________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

___________________
Éder Júlio Mota
2º. Secretário

