ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA 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 Caio César de Almeida Lima
Ao décimo sétimo dia do mês dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e dez 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 Quadragésima Quarta
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, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos, 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 pelos falecimentos do Sr. Valdomiro Francisco da Silva e do Sr.
José Carlos Rosa. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Caio César de Almeida
Lima também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Omar. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Salim Mattar solicitou a consignação da sua
presença. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em votação
a ata da 43ª Sessão Ordinária, 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. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura na íntegra do Ofício nº. 48/2018 da Prefeitura
Municipal referente ao Projeto de Lei Complementar nº. 20/2018: "Excelentíssimo
Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência, a retirada do Projeto de Lei
Complementar que altera dispositivos da Lei Complementar nº. 860, de 18 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a criação de Adicional de Atividades de
Atendimento no Poupatempo a servidores públicos municipais e dá outras
providências, enviando através do Ofício nº. 22/11/2018, de 31 de julho de 2018,
devido a novos estudos em torno da matéria. Agradecemos a Vossa Excelência a
atenção dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade para reiterar os
protestos de nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Lucas Pocay
Alves da Silva – Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Alexandre Araujo
Dauage – Presidente da Câmara Municipal". Lido o ofício, o Senhor Presidente

determinou à Secretaria da Casa as devidas providências de praxe para a retirada do
Projeto de Lei Complementar nº. 20/2018. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou
a leitura do Ofício recebido do Presidente do PSD indicando como líder do partido o
Vereador Aparecido Luiz: "Ao Exmo. Sr. Alexandre Araujo Dauage. Presidente da
Câmara Municipal de Ourinhos, Rua do Expedicionário, 1.550. Sr. Presidente, o
Partido Social Democrático – PSD -, em nome de seu responsável que o presente
subscreve, indica ao Presidente da Câmara deste Município, o vereador Aparecido
Luiz (Cido do Sindicato) como líder da bancada do Partido Social Democrático,
segundo Regimento Interno desta Câmara. Certo de que a solictação será atendida,
fique com meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Clara Luise de
Souza Pocay – Presidente do PSD de Ourinhos". Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do Ofício do Presidente do PRB de Ourinhos indicando como líder
da bancada o Vereador Cícero de Aquino: "Ao Excelentíssimo Senhor Alexandre
Araujo Dauage, Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Senhor
Presidente, o Partido Republicano Brasileiro – PRB, em nome de seu responsável
abaixo assinado pelo presente, indica ao Presidente da Câmara de Vereadores desse
município o Vereador Cícero de Aquino como líder da bancada do Partido
Republicano Brasileiro conforme normas regimentais dessa Casa de Leis. Nada
mais, aproveito o ensejo para expressar à Vossa Excelência os protestos de elevado
apreço e distinta consideração. Atenciosamente Mário Mercante Souza -Presidente
do PRB de Ourinhos". Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura
do resumo dos ofícios recebidos: Expedientes de Terceiros. Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta ao Requerimento nº. 2.615/2018 do
Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº. s 2.452, 2.593, 2.594 e
2.621/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 2.485, 2.609,
2.612, 2.634 e 2.637/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos
nº. s 2.599, 2.623, 2.624, 2.627, 2.630, 2.639, 2.642 e 2.651/2018 do Vereador Cícero
de Aquino; Requerimentos nº. s 2.329, 2.378, 2.427, 2.444, 2.561, 2.643, 2.644,
2.646, 2.647 e 2.649/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº.
2.508/2018 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimento nº. 2.600/2018 do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.613 e 2.632/2018 da
Vereadora Raquel Borges Spada. Requerimento nº. 2.401/2018 dos Vereadores Abel
Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva,
Éder Júlio Mota, Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada. Ofício nº
3759639/2018 – GERT – VIGEP da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS, em resposta ao Ofício nº 31/7/2018, referente à Moção de Apoio nº
237/2018. Ofício nº 3474/2018/GP-DGI da PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, em
resposta ao Ofício nº 23/7/2018, referente à Moção de Apoio nº 237/2018. E-mail da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, encaminhando Requerimento nº 2.259, de 2018, do
Deputado Coronel Telhada, que propõe um voto de congratulações pelo aniversário
do município de Ourinhos. E-mail da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, encaminhando
Requerimento nº 2.244, de 2018, do Deputado Doutor Ulysses, que propõe um voto
de congratulações pelo aniversário do município de Ourinhos. E-mail da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, encaminhando Requerimento nº 2.303, de 2018, do
Deputado Coronel Camilo, que propõe um voto de congratulações pelo aniversário

do município de Ourinhos. 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. 79/2018 de
procedência do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que dispõe sobre a publicação da
programação da execução de serviços públicos do município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 80/2018 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel
que institui a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Doação de
Órgãos”, e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 81/2018 de iniciativa do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel que dispõe sobre a divulgação da listagem de
medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 82/2018 proveniente do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel que institui a “Semana Municipal de Conscientização do Autismo” e dá
outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 41/2018 de procedência do
Senhor Prefeito Municipal que institui a Gratificação pelo Desempenho de
Atividades no POUPATEMPO OURINHOS e dá outras providencias. Projeto de
Lei Complementar nº. 42/2018 de autoria do Chefe do Executivo que dispõe sobre o
pagamento de Gratificação Natalina aos servidores públicos municipais ativos,
inativos e pensionistas da Administração Direta, Indireta e Autárquica e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 43/2018 de iniciativa da Mesa
Diretora que concede Gratificação Natalina aos servidores da Câmara e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 44/2018 proveniente do Senhor
Prefeito que autoriza o Poder Executivo a conceder bônus por mérito aos servidores
da Educação lotados e em exercício nas escolas ou órgãos/unidades administrativas
da Secretaria Municipal da Educação e dá outras providências. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável com alteração da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.
14/2018: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº.14/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa dos Vereadores Abel Diniz Fiel e
Alexandre Araujo Dauage, que altera o artigo 286 da Lei n°. 863, de 1°. de dezembro
de 1967 - Código de Posturas, Costumes e Bem-Estar do Município de Ourinhos, a
Comissão verificou ser necessária a supressão do Artigo 2º, renumerando, assim, o
artigo subsequente. Assim, desde que realizadas as correções apontadas acima,
declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 17 de
dezembro de 2018. Aparecido Luiz - Presidente-Relator; Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Feita a leitura da
comissão e por contar com alteração sugerida, o Sr. Presidente colocou em discussão.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO
por unanimidade. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos pareceres
favoráveis emitidos aos projetos em tramitação: Parecer da Relatora da Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei Complementar nº.
35/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a

revogação dos arts. 108 e 109, do inciso III do art. 110 e do inciso II do art. 111,
acrescenta §§ ao art. 107 e altera a redação do § 1º do art. 110 e do § 1º do art. 111, da
Lei Complementar nº. 990, de 03 de julho de 2018, que dispõe sobre a Revisão
Decenal do Plano Diretor do Município de Ourinhos e dá outras providências, não
havendo nenhum óbice e, como Relatora 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, 17
de dezembro de 2018. Raquel Borges Spada – Presidente Relatora; Anísio Aparecido
Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei
Complementar nº. 37/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal,
que dispõe sobre a alteração da redação dos incisos I, II, III e § 2º do art. 151, da Lei
Complementar nº. 990, de 03 de julho de 2018 e dá outras providências, não havendo
nenhum óbice e, como Relatora 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, 17 de
dezembro de 2018. Raquel Borges Spada – Presidente Relatora; Anísio Aparecido
Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº. 40/2018:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da
Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 12 de dezembro 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 Complementar nº. 40/2018: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº. 981, de 20
de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de
Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 17 de dezembro de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente-Relator;
Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. Parecer
da Relatora da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de
Lei nº. 61/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, 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 Relatora 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, 17 de
dezembro de 2018. Raquel Borges Spada – Presidente Relatora; Anísio Aparecido
Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 75/2018: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Cícero de Aquino, que dispõe sobre denominação de próprio municipal
(Pista de Automodelismo Ayrton Senna da Silva), 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, 12 de dezembro de 2018. Aparecido Luiz - PresidenteRelator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti
– Membro. Os projetos cujos pareceres acabam de ser lidos serão encaminhados às
demais comissões competentes ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões. A
seguir, o Sr. Presidente informou que será dada a continuidade das matérias
remanescentes das sessões anteriores. Sendo assim, o Segundo Secretário realizou a
leitura das indicações da 42ª. Sessão Ordinária: Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 2.238/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas
Francisco Novelli, José Aparecido Leme, Henrique Seifert, Graciliano Ramos, Paulo
Duzi, Pedro Amadeu, Milton Crivelli, Edwin Haslinger (Leopoldo), Hermínia
Crivellari Ferrari e da Avenida Joana Bacon Amadeu - Jardim Guaporé. Indicações
do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.239/18 - Solicita, com urgência, pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Joaquim Miguel
Leal, nos cruzamentos com as Ruas Francelina Grossi Archangelo, Dr. Mário Cintra
Leite, Adão Queirós e Alzira Gomes Queirós - Jardim Eldorado. 2.240/18 - Solicita,
com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de
pedestres, na Rua Milton Crivelli, nos cruzamentos com as Ruas Edwin Haslinger
(Leopoldo), Francisco Novelli, Paulo Duzi, Torazo Kanda, Graciliano Ramos, Pedro
Amadeu e com a Avenida Joana Bacon Amadeu - Jardim Guaporé. 2.241/18 Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de
pedestres, na Rua Manoel Vieira Júnior, nos cruzamentos com as Ruas Francelina
Grossi Archangelo, Vereador Antônio Goes, Adelávio Zimmermann, Dr. Mário Cintra
Leite, Adão Queirós, Alzira Gomes Queirós, Pedro Médici e João Bond - Jardim
Eldorado. 2.242/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE),
bem como de faixa de pedestres, na Rua Sebastião Costa Galvão, nos cruzamentos
com as Ruas Francelina Grossi Archangelo, Vereador Antônio Goes, Adelávio
Zimmermann, Dr. Mário Cintra Leite, Adão Queirós, Alzira Gomes Queirós, Pedro
Médici e João Bond - Jardim Eldorado. 2.243/18 - Solicita, com urgência, pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Domingos
Ângelo, nos cruzamentos com as Ruas Francelina Grossi Archangelo, Vereador
Antônio Goes, Adelávio Zimmermann, Dr. Mário Cintra Leite, Adão Queirós, Alzira
Gomes Queirós, Pedro Médici e João Bond - Jardim Eldorado. Indicação do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.244/18 - Solicita, com urgência,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Orlando Chiaradia. Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.245/18 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico, bem como realizar a troca de

lâmpadas queimadas na Rua Benedito José Pinheiro. 2.246/18 - Solicita operação
“tapa-buracos” na Rua 12 de Outubro. 2.247/18 - Solicita operação “tapa-buracos”
em toda a extensão da Rua Onofre Alves Moreira Parque Pacheco Chaves. 2.248/18 Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua 7 de Setembro, defronte à
Igreja São Pio X - Vila Margarida. 2.249/18 - Solicita a retirada de galhada na curva
da Rua Jorge Tibiriçá, defronte ao n° 370. 2.250/18 - Solicita melhorias na malha
asfáltica da Rua Júlio Mori, defronte ao n° 800, até as proximidades da linha férrea,
que dá acesso à Vila Odilon. 2.251/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em
todas as ruas do Jardim Matilde. 2.252/18 - Solicita recapeamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” na Rua Arlindo Luz, defronte ao n° 950. 2.253/18 - Solicita
recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Bárbara Abujamra,
defronte ao n° 56. 2.254/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado na Vila
Soares, defronte ao n° 54. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima:
2.255/18 - Solicita retirada de entulho em toda a extensão da Rua Elvira Ribeiro de
Moraes - Vila Operária. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
2.256/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Avenida Jacinto Ferreira de Sá,
próximo ao Posto 2000. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima:
2.257/18 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Elvira Ribeiro de
Moraes - Vila Operária. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
2.258/18 - Solicita operação “tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Don José Marello. Indicação do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 2.259/18 - Solicita a instalação de dispositivo (balanção de concreto ou boca
de lobo), visando melhorias no escoamento das águas pluviais na Rua Paulo Rosa de
Souza, defronte ao nº 10 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.260/18 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Miguel Sutil. Indicação do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.261/18 - Solicita, com urgência, a
implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou lombada) na Rua Profa. Maria
José Ferreira, defronte ao SESI. Indicações do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 2.262/18 - Solicita implantação de cobertura nos pontos de ônibus na Rua
do Expedicionário, próximos ao Fórum. 2.263/18 - Solicita a implantação de
lombadas na Rua Narciso Migliari, defronte aos n°s 295 e 323. 2.264/18 - Solicita
poda de árvore no cruzamento das Ruas Brasil e Gaspar Ricardo, defronte ao nº 393.
O Segundo Secretário realizou a leitura das moções remanescentes da 42ª. Sessão
Ordinária: Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 287/18 - De congratulações e
aplausos à empresa Bella Center Cosméticos, pela qualidade nos serviços prestados
há anos. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 288/18 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Orlando Neves de Toledo. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel:
289/18 - De congratulações à Igreja Evangélica Remidos em Cristo, localizada na
Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, bem como ao Pr. Cristiano Peres e à sua esposa
Pra. Gracielle Peres, pela 3ª Festa dos Tabernáculos, realizada na Praça Melo Peixoto
nos dias 10 e 11 de novembro de 2018, com a participação de vários cantores e
bandas gospel, praça de alimentação e muitos brinquedos. Moção do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 290/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Marlene
Rodrigues de Paula. Moções do Vereador Abel Diniz Fiel: 291/18 - De

congratulações à Igreja do Evangelho Geração Eleita, Ministério Shekinah, e à
Presidente Pra. Cristiane Arruda, pelo 4º aniversário da igreja, comemorado na sede
nos dias 16 a 18 de novembro de 2018. 292/18 - De congratulações à igreja
evangélica Nova Aliança em Cristo - Ministério de Ourinhos, ao Pr. Presidente Paulo
Rita e ao Pr. Paulo Oliveira, pelo Congresso do Círculo de Oração, com a dirigente
irmã Helena Rita e as irmãs Helena Resende, Francislene, Regina Cardoso, Vera
Lúcia, Carina Marquezim, Glaucia Cardoso, Cleusa, Juraci, Maria Rosa, Zenilda e
Fernanda Souza, realizado nos dias 16 a 18 de novembro de 2018. 293/18 - De
congratulações à Igreja Pentecostal Tempo da Promessa, ao Pr. Presidente Anderson
Pontara e à Pra. Luana Cristina Pontara, pelo 2º aniversário da igreja, comemorado na
sede nos dias 10 e 11 de novembro de 2018. 294/18 - De congratulações ao Sr.
Renildo Ferraz, proprietário da Mega Academia, pela atenção dada aos seus usuários
e pelos excelentes serviços prestados em seu estabelecimento. Moção da Vereadora
Raquel Borges Spada: 295/18 - De congratulações à Professora Beatriz Sieiro
Marques, pela excepcional qualidade de ensino e belíssima carreira profissional
dedicada à educação. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no
presente expediente enquanto que a de pesar encontra-se aprovada na forma
regimental. A seguir, o Senhor presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura das matérias remanescentes da 43ª. Sessão Ordinária:
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.709/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n° 1.340/2018, que solicita a construção de balanção de
concreto no cruzamento das Ruas Marginal e Fiori Giglioti - Residencial Parque das
Flores. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.710/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar concurso público para cargos de
serviços gerais, pois há uma grande falta de funcionários, inclusive para a
manutenção da limpeza do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves. 2.711/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar placas de energia solar no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. 2.712/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se trocar o piso do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
2.713/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 393/2018, que solicita o plantio
de grama ao lado do Campo de Futebol da Sandiza, lateral da Rua Olívio Minucci, a
fim de conter erosão no local. 2.714/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
834/2018, que solicita operação "tapa- buracos" em toda a extensão da Rua Miguel
Vieira da Silva - Jardim Matilde. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:
2.715/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de um crematório no Cemitério Municipal. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 2.716/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
498/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
das Ruas Miguel Vieira da Silva, Vicente do Amaral, Dorival Gama, João Albano,
Campos Novos Paulista, Justina Bortolato Cassiolato e Governador Armando Sales Jardim Matilde. 2.717/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.253/2018,
que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão das Alamedas: José Leopoldino, Bernardo Gonçalves, Orlando

Silvestrini, Haroldo Maranho, Conceição de Souza Viana, Francisco Neto, Francisco
Ruiz, Vereador Manoel Morales Fernandes, Pavel Gregoro Wich Nadolenko e Assad
Abujamra, e Rua Francisco de Assis Gini - Jardim das Paineiras. 2.718/18 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 836/2018, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em todas as ruas do Jardim das
Paineiras, principalmente nas Ruas Vereador Felismino Vieira, Marieta de Oliveira
Vianna e Silva, Enfermeiro Geraldo Pimentel, Irineu Pereira da Silva e Angelina
Victória Pecine Varago, na Avenida Vitalina Marcusso, entre o nº 19 até a rotatória
sentido FATEC, e na Alameda Professor José Serni. 2.719/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 832/2018, que solicita reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Sebastião Simião de Souza - Jardim das Paineiras. 2.720/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 196/2018, que solicita recapeamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Sebastião Simião de
Souza - Jardim das Paineiras. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 2.721/18 - Requer informações sobre o cronograma de combate aos insetos
peçonhentos, principalmente mosquito da dengue e escorpião na Vila Brasil, Vila
Kennedy, Jardim Josefina, Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Conjunto Residencial
de Interesse Social Flamboyant, Jardim Europa, Jardim Eldorado, Jardim América,
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Conjunto Habitacional Caiuá,
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, Núcleo Habitacional Asise Chequer
Nicolau e Residencial Recanto dos Pássaros. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 2.722/18 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas
de Rodagem -, sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade e/ou
lombofaixa nas curvas da SP- 270, sentido capital/interior. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.723/18 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nº. s 1.297 e 2.342/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar nova campanha de castração, no exercício de 2018,
devido a fila de espera com grande número de animais abandonados e de outros casos
em que proprietários não têm condições de pagar. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.724/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.881/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar semáforo na confluência da Rua Francisco Sales Eulálio com a Rodovia
Raposo Tavares SP-270. 2.725/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.816/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de
velocidade na Rua Ezequias Nogueira de Souza, próximo ao cruzamento com a Rua
Rafael Cassetari - Jardim América. 2.726/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.473/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias no bebedouro do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim
América. 2.727/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.507/2017, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no trevo de acesso à
Rodovia Raposo Tavares, próximo ao Tênis Clube. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 2.728/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.898/2018, que solicita a instalação de blocos de concreto na viela da Rua Vitório
Christoni, próximo ao nº 1.465, com a intenção de coibir o trânsito de motoqueiros à
noite pelo local. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.729/18

- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.735/2018, que solicita a construção de
boca de lobo no cruzamento das Ruas Maria Cunha de Souza e José Maia de Oliveira
- Vicentino - Parque Minas Gerais. 2.730/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.746/2018, que solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da
Rua Marina Cardana Campeão. 2.731/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.757/2018, que solicita operação "tapa-buracos" na Rua Francisco Jacob Davanso Vila Boa Esperança. 2.732/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.761/2018, que solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Vendramini - Vila Boa
Esperança. 2.733/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.817/2018, que
solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio Nicomedes
Peixe - Parque Minas Gerais. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 2.734/18 - Requer informações sobre o órgão responsável pela retirada da
lombada que estava localizada na Rodovia Raposo Tavares, no trevo de acesso à Vila
Brasil, e a motivação da providência, por se tratar de uma área com grande fluxo de
carros e pedestres com eminente risco de acidente. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 2.735/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
2.004/2018, que solicita pavimentação asfáltica no último quarteirão da Rua Duque
de Caxias - Vila Brasil. 2.736/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.920/2018, que solicita a implantação de lombofaixa na Rua Alberto Mori, próximo
ao Posto Machado. 2.737/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.779/2018,
que solicita roçada e limpeza dos terrenos próximos à Associação Defensora dos
Animais de Ourinhos - ADAO, no sentido de diminuir a proliferação de cobras, ratos
e escorpiões na região. 2.738/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.234/2018, que solicita reforço da pintura de sinalização de trânsito de solo em todas
as rotatórias no Município. 2.739/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
909/2018, que solicita a instalação de lombada ou lombofaixa na Rua Elvira Ribeiro
de Moraes, próximo ao nº 280. 2.740/18 - Requer informações da Prefeitura
Municipal e da SAE - Superintendência de Água e Esgoto, a respeito dos descontos e
da falta de pagamento de horas, no holerite de funcionários, referentes à dispensa de
dias facultativos, feriados e os dias de jogos da Copa do Mundo de 2018. 2.741/18 Requer cópia do processo nº 25.479, de 4 de julho de 2018, que originou o Decreto nº
7.067, de 30 de novembro de 2018. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz:
2.742/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.138/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção na academia da saúde do
Jardim Itamaraty. 2.743/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.137/2018, requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção na
academia da saúde do Parque Pacheco Chaves. 2.744/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar estudos a fim de se construir canteiro central na Avenida
Domingos Camerlingo Caló, no trecho compreendido entre a EE "Profa. Justina de
Oliveira Gonçalves" e o Supermercado Maitan. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 2.745/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 79/2018, que
solicita operação “tapa- buracos”, recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua
Don José Marello, em trecho do nº 1.050 até o nº 1.177. Requerimentos do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.746/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se oficiar o Comando da 1ª Companhia de Policiamento de

Ourinhos, do 31º BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior -, referente à
fiscalização do uso indevido de estacionamentos preferenciais. 2.747/18 - Requer
providências da Prefeitura Municipal, junto à Empresa Google, visando à atualização
cadastral e de imagens das ruas da cidade de Ourinhos. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 2.748/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se reformar, revitalizar e reurbanizar (pintura, jardinagem, troca de bancos, etc) a
Praça Ítalo Ferrari - Vila Odilon. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.749/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 908/2018, que solicita a
instalação de lombada ou lombofaixa na Rua Antônio Soares da Silva, próximo ao nº
1.093. 2.750/18 - Requer informações a respeito da suspensão de repasse do recurso
financeiro destinado ao incentivo de custeio mensal de Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), conforme Portaria nº 3.659, de 14 de novembro de 2018 Diário Oficial da União. 2.751/18 - Requer informações a respeito de possível
autuação da Polícia Ambiental para a Superintendência de Água e Esgoto - SAE -,
devido à retirada de terra e outros, em local com documentação irregular.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.752/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.904/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar um semáforo para pedestres na Rua São Paulo, no
cruzamento com a Rua Paraná, em razão do grande número de pedestres que vêm do
Terminal Rodoviário Urbano de Passageiros de Ourinhos "Lúcio Manoel de
Carvalho". Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.753/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir rampa de acessibilidade defronte à
UBS "Vila Odilon". Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
2.754/18 - Encaminha minuta de projeto de lei complementar, que autoriza isenção de
Imposto Predial e Territorial Urbano e taxas adjetas a contribuintes detentores da
guarda e adoção de crianças e adolescentes na categoria de menores abandonados.
Requerimento dos Vereadores Caio César de Almeida Lima e Edvado Lúcio
Abel: 2.755/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.366/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção em academia de
saúde da Praça Prefeito Benício do Espírito Santo, defronte à Igreja São Pio X - Vila
Margarida. O Segundo Secretário deu continuidado à leitura das Indicações e Moções
remanescentes da 43ª. Sessão Ordinária: Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.265/18 - Solicita repintura da sinalização de solo (PARE) nas ruas da
Vila Margarida. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.266/18 - Solicita poda
de árvore na Rua Orlando Albano, defronte ao nº 65. 2.267/18 - Solicita roçada e
limpeza na viela da Rua Vitório Christoni, próximo ao nº 1.465, pois o local está com
mato alto e servindo para a proliferação de animais peçonhentos. Indicações do
Vereador Aparecido Luiz: 2.268/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Chavantes - Jardim Matilde. 2.269/18 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão Rua Maria Cavezalli Mella - Jardim Matilde. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 2.270/18 - Solicita roçada e limpeza geral interna e
externa do campo de futebol localizado entre as Ruas Salim Abuhamad e Reverendo
Manoel Alves de Brito, próximo ao nº 1.256. 2.271/18 - Solicita providências quanto
ao terreno da Rua Vicinal Quatro - Vila Soares, pois o local está com mato alto e
entulhos, servindo para a proliferação de ratos, escorpiões e outros animais

peçonhentos. 2.272/18 - Solicita providências quanto ao terreno da Rua Orlando
Albano, ao lado do n°65. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
2.273/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Mário de Oliveira Branco,
defronte ao nº 131 - Vila Vilar. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
2.274/18 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, avaliação de corte de árvore localizada na
Rua Marceneiro José Herrera, defronte ao nº 436 - Jardim Brilhante. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 2.275/18 - Solicita operação "tapa-buracos", com
urgência, na Rua Marieta de Oliveira Vianna e Silva, ao lado do nº 320 - Jardim Santa
Fé II. 2.276/18 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Rufino Benitez - Jardim Cristal. Indicações do Edvaldo Lúcio
Abel: 2.277/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Luiz Francisco de Castro - Jardim Brilhante. 2.278/18 - Solicita
limpeza ou notificação do proprietário de terreno situado na Rua José da Silva, 827 Vila São Luiz. 2.279/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Maria José Milani - Residencial Recanto dos Pássaros. 2.280/18 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na
esquina das Ruas Antônio Victorino da Cruz e Adalberto Dias Bogado - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 2.281/18 - Solicita a erradicação de árvore na Rua Júlio Mori,
próximo ao nº 1.316. 2.282/18 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Edwin
Haslinger (Leopoldo) - Jardim Guaporé. 2.283/18 - Solicita pintura de sinalização de
solo em todos os cruzamentos da Rua Joaquim de Azevedo - Jornalista. Indicações
da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.284/18 - Solicita a manutenção do arcondicionado da sala de enfermagem na UBS "Vila Odilon". 2.285/18 - Solicita
reparos no vidro da farmácia na UBS "Vila Odilon". 2.286/18 - Solicita instalação de
mesa na sala de enfermagem na UBS "Vila Odilon". 2.287/18 - Solicita aplicação de
chapisco no muro da UBS "Vila Odilon". Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
2.288/18 - Solicita poda de árvore na Rua Gonçalves Ledo, defronte ao nº 396 Parque Minas Gerais. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.289/18
- Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Duque de Caxias, defronte ao nº 928.
2.290/18 - Solicita melhorias na iluminação pública ao redor do Seminário Josefino
Nossa Senhora de Guadalupe. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 2.291/18 Solicita notificação de proprietário para que realize roçada e limpeza em terreno da
Rua Santa Mônica, ao lado do nº 148 - Jardim Oriental. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 2.292/18 - Solicita providências quanto à instalação de
iluminação pública em toda a extensão do Loteamento Lago Azul, visto que no local
já existem postes. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.293/18 Solicita, com urgência, a instalação de dispositivo (balanção de concreto ou boca de
lobo), visando melhorias no escoamento das águas pluviais no cruzamento das Ruas
Jamil Chequer e 09 - Loteamento Águas do Eloy. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 2.294/18 - Solicita erradicação de árvore na Rua Pedro
Amadeu, imediações do nº 1.112, no Jardim Guaporé, devido à infestação de cupim
que traz prejuízo às residências adjacentes. Em seguida, o Segundo Secretário
realizou a leitura das moções remanescentes da 43ª Sessão Ordinária: Moções do

Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 296/18 - De congratulações ao Colégio
Santo Antônio, pela esplêndida cantata de natal apresentada no dia 30 de novembro.
297/18 - De congratulações ao Colégio Pólis, pelo empenho e dedicação ao realizar o
primeiro festival de churrasco no dia 2 de dezembro, em parceria com o Carvão Ipê e
churrasqueiros profissionais. Moção do Vereador José Carlos Vieira dos Santos:
298/18 - De congratulações à Arruda Petshop, pela reinauguração da loja situada na
Avenida Dr. Altino Arantes. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
299/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Fernanda Melegari. Moção de todos os
Vereadores: 300/18 - De pesar pelo falecimento do Psicólogo Sr. Ricardo José
Nepomuceno de Freitas Hernandes. Moções do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 301/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Lurdinha Lorenzeti. 302/18 - De
repúdio ao funcionário do Carrefour, pela crueldade cometida contra animal. Moção
do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 303/18 - De congratulações à Microtec
Papelaria e Informática, por completar 20 anos dedicados ao nosso Município.
Moção dos Vereadores José Carlos Vieira dos Santos e Ariovaldo de Almeida
Silva: 304/18 - De congratulações ao Pão de Açúcar, pela reinauguração da loja de
Ourinhos. Moções do Vereador Abel Diniz Fiel: 305/18 - De congratulações à Igreja
Evangélica da Benção, na pessoa do Pastor Aparecido Mello, pelo 14º aniversário
completado em nossa cidade, comemorado em 8 de dezembro. 306/18 - De
congratulações ao Pastor Paulo Molina, da Igreja do Evangelho Quadrangular, pelo
excelente trabalho realizado em nosso Município. Moção do Vereador Cícero de
Aquino: 307/18 - De congratulações e aplausos ao organizadores da Caminhada
Passos que Salvam, em prol do Hospital de Amor, realizada em 25 de novembro,
visando à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer
infantojuvenil. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
requerimentos apresentados nesta 44ª. Sessão Ordinária: Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.760/18 - Requer informações sobre as
ações realizadas pela Prefeitura, especialmente nos últimos 30 dias, para combater
animais peçonhentos no Município. 2.761/18 - Requer informações, junto à empresa
Circular Cidade de Ourinhos, sobre a possibilidade de se implantar bancos e
coberturas em todos os pontos de ônibus do Município. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 2.762/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 40/2018, que
solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED no Jardim
Itamaraty. 2.763/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 39/2018, que solicita
a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED no Jardim Flórida.
2.764/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 38/2018, que solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED no Jardim Nossa Senhora
Aparecida. 2.765/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 37/2018, que
solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED no Parque
Pacheco Chaves. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
2.766/18 - Requer informações a respeito do número de funcionários concursados em
serviços gerais leves e pesados na Prefeitura Municipal, bem como onde estão lotados
cada um destes funcionários. 2.767/18 - Requer informações a respeito do conselho
existente no Centro POP e a remuneração de cada conselheiro. 2.768/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se destinar parte do dinheiro arrecadado

com multas de trânsito para a instalação de um semáforo na Rodovia Raposo Tavares,
no trevo de acesso à Vila Brasil. 2.769/18 - Requer informações a respeito dos valores
gastos com as festividades de final de ano, bem como quais os eventos realizados, em
comemoração ao centenário da cidade de Ourinhos. 2.770/18 - Requer informações a
respeito das ruas recapeadas que foram liberadas para o trânsito de veículos sem as
devidas pinturas de sinalização de solo. 2.771/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 322/2018, que solicita a instalação de três postes de iluminação no
interior do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América. 2.772/18 Requer informações sobre a possibilidade de se destinar parte dos valores
arrecadados com multas de trânsito para a realização de campanhas orientativas aos
motoristas e pedestres visando mais segurança no trânsito do Município.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.773/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar linha de transporte público com ônibus adaptado para
cadeirantes no Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimento do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.774/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar maior divulgação nas redes sociais dos telefones úteis da Prefeitura
Municipal, a fim de facilitar aos munícipes que solicitam trocas de lâmpadas,
operações "tapa-buracos", retiradas de galhadas, podas de árvores, limpezas de boca
de lobo no Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.775/18
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.378/2018, que requer informações
sobre a falta de água na região central do Município, principalmente no período
noturno, atrapalhando o funcionamento de lanchonetes, restaurantes, choperias e
outros. 2.776/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.330/2018,
que requer informações sobre o cronograma de melhorias na infraestrutura e na
iluminação pública do Distrito Industrial Oriente Mori. 2.777/18 - Requer
informações a respeito de infestação de cupins no Teatro Municipal Miguel Cury.
2.778/18 - Requer informações a respeito dos valores gastos com mão de obra e
decoração natalina na área central do Município. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 2.779/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 307/2018, que
solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na
Rua Antônio Zaki Abucham, nos cruzamentos com as Ruas Eurico Amaral Santos,
Ezequias Nogueira de Souza e com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Requerimentos
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.780/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.329/2018, que requer informações, junto à Superintendência de
Água e Esgoto - SAE -, sobre quando se resolverá o problema da falta de água na
região dos bairros: Jardim Itamaraty, Jardim Quebec, Vila Emília, Centro, Jardim
Santa Fé, Jardim dos Bandeirantes, Parque Minas Gerais, Vila Boa Esperança, Vila
Perino, Vila Vilar, Jardim Oriental, Jardim São Judas Tadeu, Vila Soares, Jardim
Matilde, Jardim América e outros do Município. 2.781/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 2.309/2018, que requer o envio de uma lista atual com o
nome e a numeração de todos os quarteirões recapeados e/ou reperfilados, de janeiro
de 2017 até a presente data. 2.782/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 2.305/2018, que requer o envio de cópias das notas fiscais dos valores gastos com
a compra de uniformes e tênis para os alunos das escolas municipais. 2.783/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.304/2018, que requer o envio de

cópias de todos os relatórios mensais da Comissão de Avaliação da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho", de janeiro de 2018 até a presente data. 2.784/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.297/2018, que requer o envio de cópia do contrato e
das notas fiscais referentes aos valores pagos à empresa C. Brasil Serviços de
Limpeza Conservação e Transportes Eireli, de janeiro de 2017 até a presente data.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.785/18 - Requer
informações sobre o cronograma de combate aos insetos peçonhentos, principalmente
mosquito da dengue e escorpião na Vila São Luiz, Jardim Guaporé, Jardim Industrial,
Jardim Santos Dumont, Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, Parque
Valeriano Marcante e bairros adjacentes. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 2.786/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.884/2017, que
solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Edwin Haslinger (Leopoldo). 2.787/18 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação n° 769/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Miguel Sutil - Jardim dos Bandeirantes.
2.788/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 346/2018, que solicita a
construção de balanção de concreto na Rua Milton de Abreu, defronte ao nº 700, no
cruzamento com a Rua Renee Machado Branco Ferraro - Residencial Oswaldo
Brisola. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.789/18 - Requer
informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a
possibilidade de se reduzir a velocidade permitida pelo radar do trevo da Vila Brasil
de 60 km/h para 40 km/h. 2.790/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.899/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em trecho da Rua
Raphael Noschesi e a Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP).
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.791/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar decoração alusiva aos 100 anos de
Ourinhos e de natal no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves, devido ao grande número de passageiros, inclusive
advindos de outros municípios, que passam todos os dias pelo local. Requerimentos
do Vereador Cícero de Aquino: 2.792/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
n° 1.057/2018, que solicita plantio de grama em vários pontos do Sistema de Recreio
Henrique Fittipaldi. 2.793/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar um novo REFIS, com características diferenciadas para ONGs e
instituições sem fins lucrativos. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 2.794/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir a Casa
Rosa no Município, que deverá oferecer serviços públicos relacionados à saúde da
mulher, com atendimentos ginecológico, nutricional, fonoaudiológico, cardiológico,
dermatológico, bem como atendimento humanizado à mulher em situação de
violência doméstica, atendimento assistencial através de sua inclusão no mercado de
trabalho, fornecimento de orientações para prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, planejamento familiar, entre outros, complementando, assim, os
serviços municipais de saúde. Requerimento Caio César de Almeida Lima:
2.795/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se solucionar, com urgência,
os problemas no escoamento das águas pluviais na Rua Moacir Cassiolato - Vila Boa
Esperança. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.796/18 - Requer

informações sobre a possibilidade de se instalar ventilador em frente a sala 6 do
Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão), para os pacientes que ficam
aguardando consulta. O Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos de
Urgência apresentados: Requerimento de urgência nº. 2.798/2018 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 43/2018. Senhor
Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário,
seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei
Complementar nº 43/2018, proveniente da Mesa Diretora, que concede Gratificação
Natalina aos servidores da Câmara e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O
presente Projeto de Lei visa premiar, neste final de ano, a dedicação do funcionalismo
público desta Casa Legislativa. O abono de Natal é como se fosse uma cesta de Natal,
mas, com a opção do servidor escolher os alimentos natalinos que ele ou sua família
mais aprecia. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em
regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 17 de dezembro de
2018. Alexandre Araujo Dauage e demais Vereadores. Requerimento de urgência
nº. 2.797/2018 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 42/2018. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial
de votação o Projeto de Lei Complementar nº 42/2018, proveniente do Chefe do
Executivo Municipal, que dispõe sobre o pagamento de Gratificação Natalina aos
servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração
Direta, Indireta e Autárquica e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O presente
Projeto de Lei visa propor, para o mês de dezembro de 2018, o pagamento de uma
Gratificação Natalina no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para todos os servidores
públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta, Indireta
e Autárquica, de modo igual, bem como aos comissionados e função de confiança.
Não farão jus a Gratificação Natalina de que trata a presente Lei Complementar os
Agentes Políticos, Superintendente da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, Vice-Prefeito e Prefeito Municipal. Diante disso, solicitamos que sobredito
projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões,
em 17 de dezembro de 2018. Alexandre Araujo Dauage e demais Vereadores. Os
requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente enquanto que os de
urgência serão deliberados na ordem do dia. Logo após, o Segundo Secretário
realizou a leitura das indicações apresentadas à mesa: Indicação do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 2.295/18 - Solicita melhorias na iluminação pública no
entorno das escolas onde são ministradas aulas no período noturno. Indicação do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 2.296/18 - Solicita roçada e limpeza em
terreno localizado na Rua Manoel Joaquim Benatto - Jardim Ouro Verde. Indicação
do Vereador Aparecido Luiz: 2.297/18 - Solicita roçada e limpeza nas casas que
ainda não foram ocupadas por seus moradores no Residencial Recanto dos Pássaros
III. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 2.298/18 - Solicita roçada e limpeza
em área verde na Rua Jornalista Miguel Farah, defronte ao nº 663. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.299/18 - Solicita limpeza de boca de lobo e
manutenção da tampa na Avenida Ivone Cardoso Pereira Cavenago, defronte ao nº
37. 2.300/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão

da Rua Mário de Oliveira Branco. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
2.301/18 - Solicita providências quanto ao terreno localizado ao fundo da Rua Pedro
Galdino de Oliveira nº 360 – Vale do Sol. 2.302/18 - Solicita limpeza de terreno na
Rua Diógenes Christoni, próximo ao nº 44. 2.303/18 - Solicita roçada e limpeza geral
em terreno localizado ao fundo da Rua Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo.
Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.304/18 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Augusto Meneses da Costa, próximo ao nº 143, entre o Parque
Minas Gerais e o Jardim Independência. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 2.305/18 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas
"Devagar Escola" nas ruas próximas à EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
2.306/18 - Solicita limpeza de caixa de esgoto na Rua Padre Rui Cândido da Silva,
próximo ao nº 2.083. 2.307/18 - Solicita a colocação de fresa asfáltica na Rua Padre
Rui Cândido da Silva, no perímetro de terra da referida via pública. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 2.308/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Manoel
dos Reis, nas proximidades do nº 307 - Vila Adalgisa. 2.309/18 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Francelina Grossi Archangelo.
2.310/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Afonso de Martos Filho - Jardim Itamaraty.
Indicação do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 2.311/18 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Henrique
Pontara, defronte ao nº 340 - Jardim Santa Fé. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 2.312/18 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da
Vicinal Água do Cateto, que liga a BR-153 à Rodovia Raposo Tavares. 2.313/18 Solicita providências quanto ao terreno da Rua Evaristo Zanutto - "Gaúcho" nº 44 Vila Musa. 2.314/18 - Solicita replantio de grama na área dos gols do Campo de
Futebol da Sandiza. 2.315/18 - Solicita limpeza de terreno na Rua Sebastião
Domingos Arantes, ao lado do nº 47 - Parque Minas Gerais. 2.316/18 - Solicita troca
da base do semáforo situado no cruzamento da Rua Dr. Antônio Prado com a Avenida
Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao n° 521. Em seguida, o Segundo Secretário realizou
a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador José Carlos Vieira dos
Santos: 308/18 - De congratulações às atletas ourinhenses Denise Pedroso de Aquino
e Patrícia Ceniro, reconhecidas regional e nacionalmente na modalidade "Capoeira".
Moção do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 309/18 - De congratulações ao
Deputado Federal Osmar Gasparini Terra, por sua conquista à reeleição, bem como
pela sua nomeação pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, como Ministro da Cidadania
e Ação Social. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 310/18 - De
congratulações à Pastora Damaris Alves, pela sua nomeação como Ministra da
Mulher, Família e Direitos Humanos, do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.
Moção de todos os Vereadores: 311/18 - De repúdio ao DER/7 - Departamento de
Estradas de Rodagem - Assis -, pelo desserviço praticado com a retirada das
lombadas, o que certamente dará causa a acidentes, devido ao aumento de velocidade
diante de um radar de 60 Km/h, na SP-270, Rodovia Raposo Tavares, KM 376,
perímetro urbano de Ourinhos. Moção dos Vereadores Salim Mattar e Cícero de
Aquino: 312/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos Hernandes. Moções
do Vereador Abel Diniz Fiel: 313/18 - De congratulações ao Paraíso das Noivas,

pelos 42 anos de excelentes serviços prestados em nosso Município. 314/18 - De
congratulações ao Auto Posto CCM, pelos relevantes serviços prestados há 13 anos
no fornecimento de combustível em nosso Município. 315/18 - De congratulações à
Casa dos Pássaros, na pessoa de seu proprietário Valdir Vida Leal, pelos excelentes
serviços prestados em nosso Município. Moção do Vereador Cícero de Aquino:
316/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valdomiro Francisco da Silva, servidor
público aposentado da Prefeitura Municipal. Moções do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 317/18 - De congratulações à Associação de Assistência ao
Deficiente Físico - AADF, pelos 40 anos de fundação em Ourinhos, assegurando,
com excelência, a promoção do bem-estar, a proteção e a inclusão das pessoas com
deficiência na sociedade. 318/18 - De congratulações ao CEBRAC - Centro
Brasileiro de Cursos, pela promoção da Feira Nacional do Empreendedorismo (FNE),
maior evento de empreendedorismo de Ourinhos e região, realizado no dia 1º de
dezembro na Praça Melo Peixoto. Moções do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
319/18 - De congratulações ao Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi, pela
abertura de uma nova agência. 320/18 - De congratulações à empresa Siferal Telas,
pelos relevantes serviços prestados ao município durantes 35 anos. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a retirada dos destacados
feitos aos requerimentos de sua autoria durante a sessão anterior para que sejam
colocados em votação globalizada na atual sessão ordinária. Por questão de ordem, o
Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias também solicitou a retirada dos destaques dos
requerimentos de sua autoria. Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores, o Sr.
Presidente informou que as matérias destacadas serão votadas de forma globalizada.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Aparecido Luiz também solicitou a retirada dos
destaques realizados ao requerimentos de sua autoria. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que a votação e a discussão dos
requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser
solicitado pelos Senhores Vereadores. O Sr. Presidente colocou em votação o pedido
do Vereador, APROVADO por unanimidade. Não havendo pedidos de destaques, o
Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s 2.654 a 2.704,
2.706 e 2.0707/2018 e as Moções nº. s 287 a 289 e 291 a 295/2018 remanescentes da
42ª. Sessão Ordinária; Requerimentos de nº. s 2.709 a 2.755/2018 e as Moções nº. s
296 a 298 e 302 a 307/2018 remanescentes da 43ª. Sessão Ordinária bem como os
Requerimentos nº.s 2.760 a 2.796/2018 e a Moções nº. s 308 a 311, 313 a 315, 317 a
320/2018 bem como os requerimentos destacados na 41ª. Sessão Ordinária que foram
retirados de nº.s 2.565, 2.567, 2.572, 2.573, 2.574, 2.577, 2.578, 2.579 e 2.588/2018 e
2.636/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto, Caio César de
Almeida Lima, José Carlos Vieira dos Santos e Raquel Borges Spada. Não havendo
mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em
votação e APROVADOS por unanimidade. 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. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores

Vereadores para verificação do quórum regimental: 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, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim,
José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e
Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro secretário que realizasse a leitura dos requeriemntos
de urgência apresentados à mesa: Requerimento de Urgência nº. 2.799/2018 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 70/2018.Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado
em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 70/2018, proveniente
do Sr. Prefeito Municipal, que institui o Conselho Municipal de Habitação - COMH e
dá outras providências. JUSTIFICATIVA O presente Projeto de Lei visa cumprir
exigência legal a ser cumprida pelos Municípios para terem acesso aos recursos do
FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e, com a assinatura do
Termo de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, celebrado
entre esta Prefeitura e o Ministério das Cidades. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação.Sala das
Sessões, em 17 de dezembro de 2018. Requerimento de Urgência nº. 2.800/2018
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 44/2018.
Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei
Complementar nº 44/2018, proveniente do Sr. Prefeito Municipal, que autoriza o
Poder Executivo a conceder bônus por mérito aos servidores da Educação lotados e
em exercício nas escolas ou órgãos/unidades administrativas da Secretaria Municipal
da Educação e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei
visa constituir vantagem pecuniária concedida aos servidores lotados nas unidades de
educação do Município, através dos recursos transferidos do FUNDEB - Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério, aos
ocupantes dos cargos efetivos e de funções da Lei Complementar nº. 911, de 5 de
outubro de 2015. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em
regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 17 de dezembro de
2018. O Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
2.797/2018. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal e APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o
Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias para atuar como
relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº. 42/2018 e suspendeu a sessão
pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre
o pagamento de Gratificação Natalina aos servidores públicos municipais ativos,
inativos e pensionistas da Administração Direta, Indireta e Autárquica e dá outras
providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 17
de dezembro de 2018, Alexandre Florencio Dias – relator. Feita a leitura foi colocado

em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 42/2018. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO por unanimidade.
Na sequência, foi colocado em discussão o Requerimento de Urgência nº.
2.798/2018. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal e APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o
Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti para atuar como
relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº. 43/2018 e suspendeu a sessão
pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator
Especial ao Projeto de Lei Complementar nº. 43/2018. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa da Mesa Diretora, que concede Gratificação
Natalina aos servidores da Câmara e dá outras providências, declaro nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2018. Anísio Aparecido
Felicetti – relator. Feita a leitura foi colocado em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº. 42/2018. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado
em votação nominal e APROVADO por unanimidade. Logo após, foi colocado em
discussão o Requerimento de Urgência nº. 2.799/2018. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO por unanimidade.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador
Aparecido Luiz para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo
espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial
ao Projeto de Lei nº. 70/2018. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que institui o Conselho Municipal de Habitação COMH e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Sessões, em 17 de dezembro de 2018. Aparecido Luiz – relator. Feita a leitura foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 70/2018. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida, o
Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 2.800/2018.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e
APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr.
Presidente nomeou o Sr. Vereador Ariovaldo de Almeida Silva para atuar como
relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para
a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou
a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº.
44/2018. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Sr.
Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder bônus por mérito aos
servidores da Educação lotados e em exercício nas escolas ou órgãos/unidades
administrativas da Secretaria Municipal da Educação e dá outras providências,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 17 de
dezembro de 2018. Ariovaldo de Almeida Silva – relator. Feita a leitura foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº. 44/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores

Vereadores Abel Diniz Fiel e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO por
unanimidade. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto
de Resolução nº 16/2018 da Mesa Diretora que dispõe sobre a transferência de
bens inservíveis do Poder Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa
patrimonial. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal 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 Flávio Luís Ambrozim, Caio César de Almeida Lima, Raquel
Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti, Edvaldo Lúcio Abel, Mário Sérgio
Pazianoto, Ariovaldo de Almeida Júnior, Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel e Alexandre
Araujo Dauage. Não havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor
Presidente convocou os Senhores Vereadores paar a 8ª Sessão Extraordinária, de
acordo com o artigo 120 do regimento interno, a ser realizada após o encerramento da
presente sessão. Dando continuidade, o Senhor Presidente informou que de
acordo com o artigo 15 do regimento interno fica aberta a fase destinada aos
procediemntos de ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO
2019/2020, informando que a lei determina votação aberta, conforme artigo 12
do regimento interno. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse chamada dos Senhores Vereadores paar verificação do quórum regimental:
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, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Sr. Presidente informou que foi apresentada a seguinte
chapa 1 concorrente para a Mesa Diretora 2019/2020: PRESIDENTE –
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS; VICE-PRESIDENTE – CÍCERO DE AQUINO;
PRIMEIRO SECRETRIO – CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA E SEGUNDO
SECRETÁRIO – CARLOS ALBERTO COSTA PRADO. O Sr. Presidente solicitou
aos funcionários da secretaria da casa que fossem distribuídos aos Senhores
Vereadores os informativos com a composição da chapa. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a chamada de votação. Realizada a votação, o Senhor
Presidente declarou VENCEDORA COM 15 VOTOS FAVORÁVEIS A CHAPA
1 composta: PRESIDENTE – ALEXANDRE FLORENCIO DIAS; VICEPRESIDENTE – CÍCERO DE AQUINO; PRIMEIRO SECRETRIO – CAIO
CÉSAR DE ALMEIDA LIMA E SEGUNDO SECRETÁRIO – CARLOS
ALBERTO COSTA PRADO. Por questão de ordem, fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar, Abel Diniz Fiel, José Carlos
Vieira dos Santos, Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido
Felicetti, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Ariovaldo de Almeida Silva,
Caio César de Almeida Lima e Alexandre Florencio Dias. O Senhor declarou que,
conforme estabelece dispositivo regimental, a Mesa Diretora eleita para o Biênio
2019/2020 fica automaticamente empossada a partir de 01/01/2019. Não havendo
mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de

todos e declarou encerrada esta Quadragésima Quarta 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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