ATA DA VIGÉSIMA 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 dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
dezesseis 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 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, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido
Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, 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 e Salim Mattar
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em votação as Atas da 22ª.
Sessão Ordinária e da 5ª Sessão Extraordinária de 2018, aprovadas por unanimidade.
Em seguida, 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. A
seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos:
Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos
nº. s 1.139 e 1.340/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimento nº. 1.341/2018
do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº. s 1.267, 1.268 e
1.269/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 1.485 e
1.599/2018 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. 1.273/2018 do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva; Requerimentos nº. s 1.147, 1.218, 1.364, 1.366, 1.367 e
1.460/2018 do Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 1.034,
1.178, 1.244, 1.250, 1.392, 1.394, 1.401, 1.402, 1.432, 1.433, 1.434, 1.436, 1.438,
1.439, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.444, 1.445, 1.446, 1.447, 1.448, 1.449, 1.450,
1.451, 1.452, 1.536, 1.538, 1.600 e 1.635/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado; Requerimentos nº. s 1.049, 1.235, 1.266, 1.347, 1.620 e 1.634/2018 do
Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s 1.117, 1.167, 1.176, 1.241, 1.343 e
1.357/2018 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 1.173, 1.186, 1.251,
1.252, 1.260, 1.358, 1.407, 1.408, 1.414, 1.418, 1.498, 1.501, 1.505, 1.508, 1.545,
1.546, 1.550, 1.551, 1.552, 1.558, 1.588, 1.590, 1.610 e 1.612/2018 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 1.123, 1.405, 1.425 e 1.540/2018 do

Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 1.248, 1.249 e 1.294/2018 do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 1.245, 1.246, 1.247, 1.265 e
1.591/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 1.116/2018 dos
Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Santiago de Lucas Ângelo; Requerimento
nº.1.437/2018 dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage e Aparecido
Luiz. Ofício n° 31BPMI-069/30/18 da COMANDANTE DO TRIGÉSIMO
PRIMEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR em resposta ao
Requerimento n° 1.567/2018, de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto.
Encaminha Boletins Diários de Tesouraria da SAE de n°s 100 a 106/2018, do período
de 4 a 12 de junho deste ano. Ofício n° 171/2018/DA-SC da SAE encaminhando
cópia do balancete financeiro referente ao mês de maio de 2018. 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. 40/2018 de iniciativa do Vereador Éder Júlio Mota que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Mário Duarte Ribeiro). Veto Total nº. 01/2018 ao
Projeto de Lei nº. 65/2017, de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da instalação de lâmpadas de LED nos novos loteamentos do
Município e dá outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às
comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme
preceitua o regimento interno. 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 da Relatora da Comissão
de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 29/2018: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
procedência da Vereador Raquel Borges Spada, que Institui o Projeto Voluntário
“Gincana Ecológica” no município de Ourinhos e dá outras providências, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 2
de julho de 2018. Raquel Borges Spada – Presidente; Anísio Aparecido Felicetti –
Relator e Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 35/2018: Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Alexandre Araujo Dauage, que declara de utilidade pública o CACTO - Clube de
Arco, Caça e Tiro 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, 10 de julho de 2018. Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de
Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os Projetos
cujo pareceres acabam de ser lidos poderão ser inseridos na Ordem do Dia das
próximas sessões. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.759/18 - Requer
informações sobre queimadas que vêm ocorrendo no fundo do cemitério,
prejudicando os moradores do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.

1.760/18 - Requer informações sobre a constante falta de água no Jardim Itamaraty,
Parque Pacheco Chaves e demais bairros adjacentes. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.761/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
126/2018, que requer informações a respeito do cronograma de providências para
eliminar as filas de espera para a realização de consultas especializadas. 1.762/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 101/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se desenvolver um programa de economia de água em todas
as secretarias, órgãos e setores da Administração Municipal. 1.763/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 103/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se desenvolver um programa de economia de energia elétrica em
todos os órgãos e setores da Administração Municipal. 1.764/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 148/2018, que requer informações sobre a
possibilidade da Rede Municipal de Saúde fornecer medicamentos aos finais de
semana e feriados, em pelo menos um plantão. 1.765/18 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 130/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
fiscalizar os imóveis abandonados, no Município, e notificar os proprietários, pois
acabam acumulando lixo que favorece o surgimento de doenças, além de servirem de
abrigos aos moradores de rua, bem como pontos de incentivo a criminalidade e
delitos. 1.766/18 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura está
realizando para aumentar o desenvolvimento comercial, industrial e turístico do
Município. 1.767/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 199/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se construir passarela na Rodovia Mello
Peixoto, próximo ao trevo do Jardim Itamaraty. 1.768/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 197/2018, que requer informações a respeito do projeto de
criação do Camping Municipal em Ourinhos. 1.769/18 - Requer cópia de todo o
processo do Projeto de Classificação como Município de Interesse Turístico - MIT, de
Ourinhos. 1.770/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 203/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se construir passarela na Rodovia
Raposo Tavares, nas proximidades do trevo da Vila Brasil. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.771/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se contratar podadores que fazem curso, por um prazo de seis meses
a um ano, para realizarem a poda das árvores dos bairros de Ourinhos, a fim de
proporcionar vias mais iluminadas, sendo uma ação para os 100 anos de Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.772/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar telas de proteção em todas as quadras
poliesportivas das escolas do Município. 1.773/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se aumentar a altura do muro e instalar cerca elétrica no NEI "Profa.
Hilda Kortz Amaral Santos". 1.774/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se disponibilizar brinquedos aos alunos do NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos",
a fim de proporcionar entretenimento às crianças do núcleo. 1.775/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir mais salas de aula no NEI "Profa.
Hilda Kortz Amaral Santos". Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.776/18
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando afixar nos
pontos de circular os horários de todos os itinerários existentes do transporte coletivo
do Município. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 1.777/18 - Requer

informações, junto à SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos -, sobre
a possibilidade de se realizar a perfuração de poços artesianos ou semiartesianos para
abastecer o Jardim Itamaraty. 1.778/18 - Requer informações, junto à SAE Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos -, sobre a possibilidade de se
realizar a perfuração de poços artesianos ou semiartesianos para abastecer o Jardim
São Carlos. 1.779/18 - Requer informações, junto à SAE - Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos -, sobre a possibilidade de se realizar a perfuração de poços
artesianos ou semiartesianos para abastecer o Jardim Itaipava. Requerimento do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.780/18 - Requer informações, junto à
SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos -, a respeito dos motivos da
frequente falta de água nos Jardins Matilde - 1ª e 2ª Sessões, Ouro Verde e Oriental, e
nas Vilas Santa Maria, São João e Vilar. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.781/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 5/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se reformar e instalar coberturas em
pontos de ônibus do Município. 1.782/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 22/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se firmar
convênio com as Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO - e Estácio de Sá, visando
à orientação aos frequentadores das trilhas verdes e academias da saúde das praças do
Município. 1.783/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 20/2018, que
requer informações a respeito da situação atual e das medidas de manutenção dos
campos de futebol e das quadras poliesportivas existentes no Município. 1.784/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 17/2018, que requer informações
sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer preparar atletas
para participarem da Corrida de São Silvestre 2018 - 2019. 1.785/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 507/2018, que requer informações a respeito dos
médicos contratados atualmente pela Rede Municipal de Saúde. 1.786/18 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 55/2018, que requer informações a respeito da
possibilidade de se instalar brinquedos especiais para crianças com deficiência nos
parques municipais. 1.787/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
47/2018, que requer o envio de relatório, de 2018, contendo a avaliação das
condições estruturais e de segurança dos brinquedos existentes nos parques das
escolas municipais de todos os níveis. 1.788/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 26/2018, que requer informações a respeito das medidas previstas
visando ao aumento da quantidade de médicos para atendimento na Rede Básica de
Saúde. 1.789/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 79/2018, que requer
informações a respeito do cronograma de limpeza e desinfecção de caixas d'águas
instaladas em todos os órgãos públicos municipais, principalmente escolas e unidades
de saúde. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.790/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 527/2018, que solicita a instalação de duas lombofaixas na
Avenida Heraldo Nascimento Abujamra - Jardim Itamaraty -, defronte à Padaria
Gerpão e ao Mercado Garota. 1.791/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
544/2018, que solicita instalação de lombofaixa na Rua Onofre Antônio Pasquetta Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.792/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 606/2018, que solicita a implantação de lombofaixa ou
outro tipo de redutor de velocidade na Rua Maria Pacheco e Chaves, defronte à

EMEF “Prof. Jorge Herkrath”. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.793/18 - Requer nova dilação de prazo da Comissão Parlamentar de
Inquérito, instaurada pelo Ato nº 02/2018. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.794/18 - Requer informações a respeito das ações visando ao
atendimento de moradores de rua, eventuais ou permanentes, na região do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.795/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no trânsito do cruzamento
das Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e Aleixo Garcia - Jardim dos Bandeirantes.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.796/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 151/2018, que solicita recapeamento asfáltico na Rua
Alcides Chierentin - Jardim Anchieta. 1.797/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 157/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Rua Francisco Saladini - Jardim Anchieta. 1.798/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 66/2018, que solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Argemiro
Batista das Neves - Jardim Anchieta. 1.799/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 59/2018, que solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda
a extensão da Rua Maria de Paula Leite Moraes - Jardim Anchieta. Requerimento do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.800/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos, junto à Secretaria Municipal de Educação, no
sentido de se incluir no currículo escolar as disciplinas Ética, Cidadania e Educação
Moral e Cívica, na Rede Básica de Ensino. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.801/18 - Requer informações a respeito de quais os lugares
oferecidos pela Prefeitura Municipal com internet grátis (Wi-Fi) disponíveis no
Município. 1.802/18 - Requer o envio de planilha com as ruas beneficiadas com
reperfilamento asfáltico no primeiro semestre de 2018. 1.803/18 - Requer
informações a respeito dos valores arrecadados com multas de trânsito no primeiro
semestre de 2018. 1.804/18 - Requer informações a respeito das atividades culturais e
esportivas oferecidas no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (recinto da
FAPI), nos finais de semana. 1.805/18 - Requer informações a respeito dos estudos
realizados no Município com a finalidade da criação da Guarda Municipal. 1.806/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso ou processo
seletivo para novas contratações de funcionários para trabalhar na área de limpeza e
roçada no Município. 1.807/18 - Requer informações a respeito dos lugares onde
oferecem tratamento odontológico no período noturno no Município. 1.808/18 Requer informações a respeito dos valores gastos no primeiro semestre de 2018 com
a terceirização da frota na Prefeitura Municipal e na SAE. 1.809/18 - Requer
informações a respeito de quais áreas verdes foram contempladas com a construção
de passeio público no Município, nos últimos 18 meses. 1.810/18 - Requer
informações, junto à ADAO - Associação dos Defensores dos Animais de Ourinhos -,
sobre as ações já realizadas no primeiro semestre de 2018. 1.811/18 - Requer
informações a respeito das ações já realizadas no primeiro semestre de 2018 junto às
mulheres vítimas de violência doméstica. 1.812/18 - Requer informações a respeito
dos estudos já realizados visando a viabilidade de se implantar no Município uma

farmácia pública que funcione 24 horas por dia. 1.813/18 - Requer informações a
respeito da legalidade do estacionamento existente sobre o canteiro central em trecho
da Rua do Expedicionário. 1.814/18 - Requer informações a respeito dos estudos, já
realizados, que visam à padronização de todos os pontos de ônibus circular de
Ourinhos. 1.815/18 - Requer informações, junto ao 31º BPM/I - Batalhão da Polícia
Militar do Interior, sobre a possibilidade de se ampliar as rondas escolares no
Município, principalmente no período noturno. 1.816/18 - Requer informações sobre
a possibilidade da Prefeitura Municipal intervir para que os embarques e
desembarques realizados na BR 153, no trecho entre os Km 345 e 346 (Posto
GRAAL), sejam realizados no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. 1.817/18 - Requer informações a respeito dos
cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura Municipal aos munícipes, no
primeiro semestre de 2018. 1.818/18 - Requer informações a respeito das ações
realizadas no primeiro semestre de 2018, visando fomentar a coleta de lixo seletiva
em nosso Município. 1.819/18 - Requer informações a respeito dos planos e ações
realizados pela Prefeitura Municipal visando coibir a permanência de artistas
circenses pedindo esmolas nos semáforos de Ourinhos, causando risco iminente de
acidente de trânsito nesses locais. 1.820/18 - Requer informações a respeito do
projeto de captação de óleo de cozinha usado no Município, bem como onde são os
pontos de coleta e para onde é destinado esse óleo. 1.821/18 - Requer informações,
junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem, a respeito da possibilidade de
se realizar melhorias na iluminação e sinalização, bem como manutenção de todo o
trecho urbano das Rodovias Mello Peixoto e Raposo Tavares, principalmente nos
lugares de maior fluxo de travessia de pedestres. 1.822/18 - Requer informações a
respeito dos estudos já realizados, bem como a viabilidade para construção de uma
creche na área central do Município. 1.823/18 - Requer informações a respeito dos
estudos já realizados para se criar o novo aterro sanitário, de forma regular em nosso
Município. 1.824/18 - Requer informações, junto ao Governo Federal, sobre a
possibilidade de se construir um Centro de Esportes Unificados (CEU) no Jardim
Itamaraty. 1.825/18 - Requer informações a respeito das ações já realizadas em nosso
Município do Programa Ourinhos Digital no primeiro semestre de 2018. 1.826/18 Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar estudos visando à
mudança de local do Centro Pop de Ourinhos. 1.827/18 - Requer informações a
respeito dos estudos já realizados sobre a possibilidade de se construir uma passagem
de nível interligando as Ruas Vitório Christoni e Braz Christoni. A seguir, o Segundo
Secretário realizou a leitura das indicações apresentadas à mesa: Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.656/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua
Manoel Vieira Pinto, defronte ao nº 588. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.657/18 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas do canteiro central da
Rodovia Raposo Tavares. 1.658/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.659/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua
Miguel Sutil (36 T) - Jardim dos Bandeirantes. 1.660/18 - Solicita melhorias na
iluminação pública da Rua Miguel Sutil (36 T) - Jardim dos Bandeirantes. Indicações
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.661/18 - Solicita a construção de balanção

de concreto no entroncamento das Ruas Ovídio Gregório de Jesus e José Francisco de
Oliveira. 1.662/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Mato
Grosso, entre a Avenida Domingos Perino e a Rua José Felipe do Amaral. Indicação
do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.663/18 - Solicita poda de árvores na
Rua Júlio César Acosta Chimenes, defronte aos nº. s 895 e 907. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.664/18 - Solicita pintura das guias e sarjetas
do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.665/18 - Solicita capina, limpeza e
pintura das guias e sarjetas do Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira
Sândano Migliari. 1.666/18 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas do
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.667/18 - Solicita poda de
árvore na Rua Souza Soutelo, próximo ao nº 66 - Centro. 1.668/18 - Solicita a
construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador Adelino Breve
com a via pública entre a Rua Alcides Camargo e a Alameda Bráulio Alves de Moura
- Loteamento Angelina Marcante. 1.669/18 - Solicita a recuperação de balanção de
concreto no cruzamento das Ruas Ângelo Martins e Cardoso Ribeiro - Parque Minas
Gerais. 1.670/18 - Solicita a recuperação de balanção de concreto no cruzamento das
Ruas Natalino Alves Machado e Cardoso Ribeiro - Parque Minas Gerais. Indicação
do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.671/18 - Solicita a instalação de
iluminação pública em todas as ruas que dão acesso à Faculdade Estácio de Sá de
Ourinhos. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.672/18 - Solicita a retirada
de galhada na Rua Carlos Eduardo Devienne, defronte ao nº 36 - Nova Ourinhos.
1.673/18 - Solicita melhorias na iluminação, bem como a substituição por lâmpadas
de LED no Kartódromo. 1.674/18 - Solicita roçada no campo de futebol da
Associação de Moradores de Bairro da Vila Boa Esperança. Indicações do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.675/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua
Eduardo Peres, a partir do nº 95, defronte ao Centro Social Urbano - CSU. 1.676/18 Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Justino de Carvalho, defronte ao nº
2.402 - Residencial Parque das Flores. 1.677/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Rua Prof. Cândido Barbosa Filho. 1.678/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua
Silvano Chiaradia. 1.679/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Francisco
Sales Eulálio. 1.680/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Alameda José
Leopoldino, defronte ao nº 16. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.681/18 - Solicita instalação de lâmpadas nos postes nº. s 33/70 e 35/70, localizados
na Rua Prof. Francisco Dias Negrão - Jardim América, ao lado do Centro de Serviços
Servidor Carlos Machado. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.682/18
- Solicita implantação de vaga de carga e descarga na Rua 9 de Julho, em frente ao nº
293, para veículos de pequeno e médio porte. Indicações do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.683/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Rubens
Saladini, defronte aos n°s 237 e 257.1.684/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua
Amélia de Jesus Madeira, defronte ao nº 208. 1.685/18 - Solicita a troca de
lâmpadas na Rua Jarbas Alves de Campos, defronte ao nº375. 1.686/18 - Solicita a
troca de lâmpadas na Rua Neuza Pontara, defronte ao nº 200 (esquina). 1.687/18
- Solicita a troca de lâmpadas na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 372.
1.688/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua José Benedito Frederico, defronte ao
n°112. 1.689/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Alcides Chierentin, defronte ao

n°19. 1.690/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Chile. 1.691/18 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua Narciso Migliari, a partir do nº 855. 1.692/18 Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, próximo ao
Tênis Clube. 1.693/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Vitório Christoni, a
partir do n° 1.253. 1.694/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Prefeito
Eduardo Salgueiro, defronte à Praça Hermenegildo Zanotto. 1.695/18 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua Santos Dumont, a partir do nº 297. 1.696/18 Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Governador Armando Sales, a partir do n°
575. 1.697/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Domingos Jorge - Jardim
Quebec. 1.698/18 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Hermínia Crivellari Ferrari,
defronte ao nº 155. 1.699/18 - Solicita troca de lâmpadas de cinco postes da Rua
Vereador Felismino Vieira. 1.700/18 - Solicita troca de lâmpadas na Rua José Dias
Negrão, defronte ao nº 1.596. 1.701/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua
Antônio Bertagnoli, defronte ao nº 2.821. 1.702/18 - Solicita operação "tapa-buracos"
na Rua Salim Abuhamad, defronte ao nº 177. 1.703/18 - Solicita limpeza em boca de
lobo na Rua Lázaro José Pereira, defronte ao nº 343. 1.704/18 - Solicita melhorias na
iluminação pública do Jardim Santa Felicidade. Logo após, o Segundo Secretário
prosseguiu com a leitura das moções apresentadas à mesa: Moção do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 125/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Marieta Ribeiro
Fernandes. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauge: 126/18 - De
congratulações à Igreja do Evangelho Quadrangular, pela realização da Cruzada de
Milagres, realizada entre os dias 26 de junho e 2 de julho. Moção de Todos os
Vereadores: 127/18 - De congratulações e aplausos aos policiais militares que
ajudaram a realizar o parto de uma linda menina na madrugada do dia 2 de julho.
Moções do Vereador Cícero de Aquino: 128/18 - De congratulações à Sra. Sandra
Regina Benato Cardoso, pela merecida aposentadoria, após 27 anos e meio de
excelentes serviços prestados à Polícia Civil do Estado de São Paulo, iniciados dia 14
de janeiro de 1991. 129/18 - De congratulações ao Bar do Português, pelos mais de
34 anos de atividade em Ourinhos, inaugurado em maio de 1984 pelo Sr. Joaquim
Farinha Jorge. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 130/18 - De
pesar pelo falecimento do Sr. João da Silva Filho. 131/18 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Neide Sebastiana de Oliveira. Moções do Vereador Éder Júlio Mota:
132/18 - De congratulações ao servidor público José Onofre Francisco de Castro,
Oficial de Rede de Água da SAE, desde 10 de março de 1993, pela conquista da
aposentadoria, após 25 anos de excelentes serviços prestados à Municipalidade.
133/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Tolentino Francisco de Souza. Moção dos
Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Mário Sérgio Pazianoto e Caio César de
Almeida Lima: 134/18 - De congratulações ao 65º Núcleo MMDC de Ourinhos
"Coronel Teopompo de Vasconcelos", pelos préstimos à sociedade na manutenção,
registro e coleta de informações que mantêm viva a história da Revolução
Constitucionalista de 32 e da Polícia Militar. Moção dos Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto, Caio César de Almeida Lima e Alexandre Araujo Dauage: 135/18 De congratulações ao Museu Histórico Militar de Bauru, pela Exposição sobre a
Revolução Constitucionalista de 32, realizada nesta Câmara Municipal. As moções de
congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto as 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 feitas 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
para que os requerimentos e moções fossem colocados em discussão e votação
globalizada, APROVADO por unanimidade. O Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim
solicitou pedido de destaque dos Requerimentos nº. s 1.759 e 1.760/2018. Não
havendo mais pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº. s 1.459 a 1.827/2018 e as Moções nº. s 126 a 129,
132 e 135/2018, com exceção das matérias destacadas. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, as
moções e os requerimentos foram colocados em votação, APROVADOS por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento
nº. 1.759/2018 de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, o requerimento nº. 1.759/18 foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.760/2018
de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Abel Diniz Fiel, Edvaldo Lúcio
Abel, Salim Mattar, Caio César de Almeida Lima, Aparecido Luiz, Raquel Borges
Spada e Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o
Requerimento nº. 1.760/18 foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Na sequência, fez o uso da tribuna livre o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim,
Findo o horário regimental, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o
intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que, para
cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição
para a explicação pessoal está encerrado. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse 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, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio
Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar
(quatorze Vereadores presentes). A seguir, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 25/2018 do Prefeito Municipal que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019, e dá outras
providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada,
Mário Sérgio Pazianoto e Aparecido Luiz. Não havendo mais quem queira se
manisfestar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos
e declarou encerrada esta Vigésima 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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