ATA DA TRIGÉSIMA 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 primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
vinte e cinco minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Terceira Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Araujo
Dauage. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel
Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, 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 (quinze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Antônio Sebastião Fontes. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Sr. João Barbosa Cruz Filho. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em
votação a Ata da 32ª. Sessão Ordinária de 2018, APROVADA por unanimidade. O Sr.
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 demais ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta ao Requerimento nº.
2.096/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimento nº. 1.518/2018 do Vereador
Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº. s 1.893, 1.894, 1.980, 1.982, 2.005,
2.027, 2.028, 2.029 e 2.074/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimento nº. 2.107/2018 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s
1.473, 1.739, 1.810, 1.850, 1.939, 1.940, 1.961, 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.037,
2.118, 2.123 e 2.150/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimento nº.
2.110/2018 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº. 2.097/2018 do Vereador
Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 1.408, 1.914, 1.915, 1.953, 1.958, 1.959, 2.045,
2.092 e 2.142/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº. 1.759/2018
do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 1.928 e 2.201/2018 do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.039, 2.100, 2.109, 2.164 e

2.194/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício n° 253/2018/DA-SC da SAE
encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de agosto de 2018.
Ofício n° 1.261-R/2018/SR Bauru/GIGOV/BU da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
informando sobre a emissão de crédito de recursos financeiros no valor de R$
149.765,00, em contrato celebrado com a Associação da Santa Casa de Misericórdia
de Ourinhos, no âmbito do Programa APERF SUS, que tem por objeto a REFORMA
DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. 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. 66/2018 de procedência do Vereador Éder Júlio Mota que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Luiz Alvaraz). Projeto de Lei nº. 67/2018
oriundo da Vereadora Raquel Borges Spada que cria o “Fórum Municipal de Combate
à Pedofilia e à Pornografia Infantil no Município de Ourinhos” e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 27/2018 proveniente do Prefeito
Municipal que revoga a Lei Complementar nº. 708, de 7 de junho de 2011, que
autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da
NUTRIER ALIMENTOS LTDA - EPP e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº. 28/18 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre
desafetação de bem de uso especial e concessão de direito real de uso de imóvel de
propriedade do Município de Ourinhos ao GIAARO – GRUPO DE INCENTIVO E
APOIO À ADOÇÃO DA REGIÃO DE OURINHOS e dá outras providências. As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Dando
continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos aos projetos em
tramitação: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº. 61/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Vereador Abel Diniz Fiel, que dispõe sobre a
dispensa de pessoas obesas e que tenham incapacidade física de passar pela catraca
de ônibus do transporte coletivo urbano do Município, 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, 26 de setembro de 2018. Aparecido Luiz – Presidente,
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. 24/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que
revoga a Lei Complementar nº. 923, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a
doação de área em favor da ACE - Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos
e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão
de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 26 de setembro de 2018. Aparecido Luiz – Presidente, Caio César de
Almeida Lima Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os projetos
cujo pareceres acabam de ser lidos poderão ser encaminhados às demais comissões

competentes ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. Logo após, o
Segundo Secretário realizou a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de
Finanças e Orçamento: Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo
nº 549, de 17 de julho de 2018, referente a Boletins Diário de Tesouraria da SAE –
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, com relação aos dias 12 a
29/06/2018, com os nº. s 106 a 119/2018, 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, 26 de setembro de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente, Cícero de
Aquino – Relator e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito dos Protocolos nº 558, de 18 de julho de 2018, referente ao Ofício
SMPF/Contabilidade 18/2018, de 17 de julho de 2018, da Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças, encaminhando a Prestação de Contas Complementar das
despesas com publicidade da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da SAE Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos -, 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, 26 de setembro de 2018. Abel Diniz Fiel –
Presidente, Cícero de Aquino – Relator e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº 565, de 24 de julho de 2018,
referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 182/2018, de 23 de julho de 2018, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, informando que a Prefeitura
recebeu transferência de recursos da União, 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, 26 de setembro de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente,
Cícero de Aquino – Relator e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº 589, de 08 de agosto de 2018,
referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 193/2018, de 08 de agosto de 2018, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, informando que a Prefeitura
recebeu transferência de recursos da União, 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, 26 de setembro de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente,
Cícero de Aquino – Relator e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº 599 de 13 de agosto de 2018,
referente ao Ofício nº 215/2018/DA-SC. da SAE - Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos -, de 09 de agosto de 2018, que encaminha Balancete Financeiro
(Receita e Despesa) da Autarquia Municipal referente ao mês de julho de 2018, 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, 26 de
setembro de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente, Cícero de Aquino – Relator e Éder
Júlio Mota – Membro. Realizada a leitura, os citados expedientes ficarão à disposição
dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. A seguir, o Primeiro Secretário
realizou a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 2.231/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se criar um núcleo de futebol no campo do Jardim Anchieta, utilizando o campo
dos Santos, às margens do Rio Pardo. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 2.232/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar à Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo solicitando providências para que o AME "Dr.
Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" funcione aos sábados, como já vem acontecendo
em algumas cidades do Estado de São Paulo. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 2.233/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
aulas de zumba na Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança.
2.234/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os vidros
quebrados da Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.235/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à compra de
aparelho de ar-condicionado para instalar na capela do Cemitério Municipal.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.236/18 - Requer informações a
respeito do cronograma para revitalização dos trevos de acesso do Jardim Itamaraty.
2.237/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.012/2018, que requer
informações a respeito da possibilidade de se enviar relatório com o número de
Cargos e Funções Gratificadas da sede da Secretaria Municipal de Educação, bem
como o nome e a função de cada um. 2.238/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.921/2018, que requer informações a respeito dos pagamentos
realizados, no total de R$ 4.020.515,61, em 18 meses, para a empresa C. Brasil
Serviços de Limpeza Conservação e Transportes Eireli e, também, o envio de cópia
de toda a documentação do Processo Administrativo nº 972/2016 dessa empresa.
2.239/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.915/2018, que requer o
envio de lista contendo todos os valores gastos com implantação e mensalidade do
monitoramento por câmeras, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
2.240/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.914/2018, que requer
informações a respeito de quanto foi arrecadado com Contribuição de Iluminação
Pública - CIP, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data. Requerimento do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.241/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 434/2018, que solicita operação “tapa-buracos” na Rua João Beltrame Vila Vilar. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.242/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na Praça Luís
Vaz de Camões - Vila Sândano. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 2.243/18 - Requer informações sobre a possibilidade de funcionamento aos
sábados do Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 2.244/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.326/2018, que

solicita operação “tapa-buracos” na Rua Francisco Masiero, defronte ao nº 142 Jardim Josefina. 2.245/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 714/2018, que
solicita a instalação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Francisco
Masiero e Sebastiana Cândida de Paula Carvalho. 2.246/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 850/2018, que solicita patrolamento, encascalhamento e limpeza
na Rua Francisco Masiero, no trecho entre as Ruas Sebastiana Cândida de Paula
Carvalho e Stella Maria Toloto. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:
2.247/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma creche em
terreno ao lado da EMEF "Prof. José Alves Martins" - Jardim Itamaraty.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.248/18 - Requer
informações da Secretaria Estadual de Saúde, através do Departamento Regional de
Saúde competente, sobre a constante falta de medicamentos que integram os
componentes básicos, estratégicos e especializados da assistência farmacêutica de
fornecimento exclusivo do Estado ao município de Ourinhos. 2.249/18 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito dos planos e ações
para suprir a constante falta de medicamentos de fornecimento exclusivo do Governo
do Estado. 2.250/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a
distribuição gratuita de óculos e lentes corretivas aos alunos carentes da Rede Pública
de Ensino. 2.251/18 - Requer informações da Secretaria Estadual de Saúde sobre o
repasse de verbas para a realização de cirurgias eletivas no município de Ourinhos,
nos últimos 12 meses. 2.252/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Saúde, a respeito da disponibilidade de Soro Antiofídico, utilizado para tratar
pacientes vítimas de ataques de cobras, em nosso Município. 2.253/18 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito da disponibilidade de
Soro Antiescorpiônico, utilizado para tratar pacientes vítimas de picada de escorpião,
em nosso Município. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 2.254/18 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde no Jardim
Vereda I. 2.255/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
academia da saúde no Residencial Recanto dos Pássaros III. 2.256/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir uma pista de caminhada ou
ciclovia, com iluminação e cestas de lixo, ao lado da Rua Júlio Mori, interligando
com as outras pistas de caminhada. 2.257/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir uma quadra poliesportiva entre os Jardins Furlan e São
Silvestre. 2.258/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.380/2018, que
solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a Praça
Presidente Kennedy (Praça do Seminário). 2.259/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.382/2018, que solicita a instalação de mais postes de iluminação
pública na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário). 2.260/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada ao redor do
campo do Centro Social Urbano - CSU. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.261/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.092/2018,
que requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar e realizar a manutenção
da Praça Prefeito Benício do Espírito Santo - Vila Margarida -, tais como: conserto do
bebedouro, colocação de mais lixeiras e substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED. 2.262/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº

1.163/2018, que requer informações sobre a possibilidade de aquisição de
equipamentos para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, visando à manutenção de praças e áreas
verdes. 2.263/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.248/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via interligando as
Ruas Gonçalo Ferreira de Moraes e Pedro Silvestrini. 2.264/18 - Requer informações,
com urgência, sobre a possibilidade de se providenciar o retorno imediato da
Atividade Delegada no Município. 2.265/18 - Requer informações, junto ao DER Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a possibilidade de se tomar
providências quanto ao traçado com curvas no trecho urbano da Rodovia Raposo
Tavares, Km 375, próximo ao acesso à Rua Cardoso Ribeiro. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 2.266/18 - Requer informações, junto ao DER Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a possibilidade de se instalar radar ou
redutor de velocidade na Rodovia Raposo Tavares, próximo ao Clube Atlético
Ourinhense. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.267/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no escoamento das
águas pluviais, bem como realizar limpeza e reparos na sarjeta na Rua Dr. Mário
Cintra Leite, defronte ao nº 39. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora solicitou
do plenário a retirada do Requerimento nº. 2.232/2018, APROVADA por
unanimidade. Dando continuidade, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Indicações apresentadas: Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.921/18 Solicita poda de árvores na Rua Ângelo Sedassari, defronte aos n°s 8 e 16 - Vila Boa
Esperança. 1.922/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Maria de Paula Leite
Moraes, defronte ao n° 2.012 - Jardim Anchieta. 1.923/18 - Solicita poda de árvore na
Rua Atílio Toloto, defronte ao nº 848 - Jardim Ouro Fino. 1.924/18 - Solicita poda de
árvore na Rua Fernando Prestes, defronte ao nº 84 - Vila Boa Esperança. 1.925/18 Solicita poda de árvore na Rua José Corrêa Custódio, defronte ao nº 314 - Vila
Sândano. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.926/18 - Solicita
pintura de sinalização de solo na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao nº
2.160. 1.927/18 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Dr. João
Bento Vieira da Silva Netto, próximo à Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes. 1.928/18 Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Dr. João Bento Vieira da Silva
Netto, próximo à Rua Célio Rossini. 1.929/18 - Solicita limpeza na passagem da
linha férrea próxima ao cruzamento das Ruas Dr. João Bento Vieira da Silva Netto e
Célio Rossini. 1.930/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Felipe Palácios,
defronte ao nº 291. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.931/18 - Solicita
patrolamento e colocação de cascalho na estrada do Córrego Fundo. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.932/18 - Solicita pintura de sinalização de solo
(PARE) e parada de ônibus na Rua Roque de Carvalho, próximo ao NEI “Curupira” Jardim Itamaraty. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.933/18 Solicita pintura de sinalização de solo dos estacionamentos próximos ao Fórum,
principalmente na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas. Indicação do Vereador
Abel Diniz Fiel: 1.934/18 - Solicita cascalhamento na estrada situada no Loteamento
Obras Christone, que liga as Ruas Vitório Christoni e Eduardo Peres. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 1.935/18 - Solicita a implantação de lombofaixa defronte

à EMEF "Prof. José Alves Martins" - Jardim Itamaraty. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.936/18 - Solicita limpeza e retirada de resíduos na viela
localizada na Rua Alice Teixeira de Oliveira, ao lado do nº 124 – Jardim Santa Fé IV.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.937/18 - Solicita reforma do
alambrado no Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto Silva, na Rua Jorge
Silvestre – Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.938/18 Solicita manutenção do semáforo para pedestres, bem como pintura de sinalização de
solo, no cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Duque de Caxias.
1.939/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em ponto de parada de ônibus da
Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº 679. Indicações do Vereador Éde
Júlio Mota: 1.940/18 - Solicita a construção de calçada na Avenida Luiz Saldanha
Rodrigues, entre a clínica de fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá e a Rotatória
Maçônica. 1.941/18 - Solicita a instalação de postes de iluminação pública ao redor
do campo do Centro Social Urbano - CSU. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.942/18 - Solicita, com urgência, a manutenção dos ventiladores e a instalação de
novos no NEI "Mário de Andrade". 1.943/18 - Solicita, com urgência, a reforma do
alambrado que cerca o NEI "Mário de Andrade". 1.944/18 - Solicita, com urgência,
providências quanto às rachaduras no prédio do NEI "Mário de Andrade". 1.945/18 Solicita, com urgência, a pintura de todo o prédio do NEI "Mário de Andrade".
Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.946/18 - Solicita a
instalação de lixeiras nas proximidades do Hospital da Unimed. Indicação do
Vereador Éde Júlio Mota: 1.947/18 - Solicita pavimentação, iluminação e pintura
na Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
1.948/18 - Solicita a troca de lâmpada queimada na Rua Souza Soutelo, defronte ao
nº 380 - Centro. 1.949/18 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Souza
Soutelo, ao lado do nº 405 - Centro. 1.950/18 - Solicita a retirada do muro localizado
no final da Rua Souza Soutelo, que dá acesso à linha férrea paralela à Rua Júlio Mori
- Jardim Ouro Verde. Dando continuidade, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moções do Vereador Cícero de Aquino: 217/18 - De pesar
pelo falecimento da Sra. Catarina Correia Leite. 218/18 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Nivaldo Vila Verde Gonçalves. 219/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Nair
Paulino Maia Pontes. Moções do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 220/18 De congratulações à empresa Camargo Móveis, pelos relevantes serviços prestados
em nosso Município. 221/18 - De congratulações ao Mercado Maiara, pelos
relevantes serviços prestados em nosso Município. 222/18 - De congratulações aos
Mercados Santa Clara, na pessoa de seu proprietário Sr. Luciano Luiz da Palma,
pelos relevantes serviços prestados em nosso Município. 223/18 - De congratulações
aos Autopostos Brigadeiro, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 224/18 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Antônio Sebastião Fontes. Moção dos Vereadores Cícero de Aquino e Alexandre
Araujo Dauage: 225/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Conceição de Assis
Nogueira. Moção do Vereador Alexandre Florencio Dias: 226/18 - De
congratulações à Equipe dos Servidores do Núcleo de Controle de Vetores da 35ª
Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal para cães e gatos - 2018. Moção do

Vereador Caio César de Almeida Lima: 227/18 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Ângela de Petri. Moções do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 228/18 - De
congratulações e aplausos à empresa Importadora de Rolamentos Rolex, pela
qualidade e atendimento nos serviços prestados, há mais de 50 anos, à população
ourinhense. 229/18 - De congratulações e aplausos à empresa Hamburguer Seno, pela
qualidade e atendimento nos serviços prestados, há mais de 50 anos, à população
ourinhense. 230/18 - De congratulações e aplausos à empresa Camila Reveliú Ótica e
Relojoaria, pela qualidade e atendimento nos serviços prestados, há mais de 5 anos, à
população ourinhense. 231/18 - De congratulações e aplausos à empresa Spasso
Sportivo, pela qualidade e atendimento nos serviços prestados, há mais de 15 anos, à
população ourinhense. 232/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. José de Fátima de
Almeida. 233/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Julieta Bento de Azevedo
Aquino. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente
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, APROVADO por unanimidade. Não
havendo pedidos de destaques de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº.s 2.231 a 2.267/2018 e as Moções nº.s 220, 223,
226 e 228 a 231/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre
Florencio Dias, Edvaldo Lúcio Abel, Cícero de Aquino e Aparecido Luiz. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, os requerimentos e moções foram colocados em
votação, APROVADOS por unanimidade. A seguir, fizeram o uso da palavra na
tribuna livre a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto,
Cícero de Aquino, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Anísio Aparecido
Felicetti, Caio César de Almeida Lima e Éder Júlio Mota. Findo o horário do
expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental.
Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º
do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação
pessoal está encerrado. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o Sr.
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Trigésima Terceira Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se o
presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois ser
devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos arquivos
desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------________________
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