ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS
– ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às
dezenove horas e três minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado
na Rua do Expedicionário nº. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Quarta Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Florencio Dias. O Senhor Presidente comunicou que nesta semana serão realizadas as
Audiências Públicas referentes às contas do Executivo Municipal relativas ao
exercício de 2016 no Plenário da Câmara Municipal nas seguintes datas e horários:
1ª Audiência Pública – 27/02 (quarta-feira), das 9 às 10 horas; 2ª Audiência Pública
– 27/02 (quarta-feira), das 18h30 às 19h30; 3ª Audiência Pública – 01/03 (sextafeira), das 9 às 10 horas; 4ª Audiência Pública – 01/03 (sexta-feira), das 15 às 16
horas; 5ª Audiência Pública – 07/03 (quinta-feira), das 9 às 10 horas; 6ª Audiência
Pública – 07/03 (quinta-feira), das 15 às 16 horas. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a chamada 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 declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Eizo Iwano. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Ronildo de Campos e do jovem Matheus Henrique de Oliveira.
Dando continuidade, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que está
aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, devendo ser realizada junto ao
Primeiro Secretário. Informou também, que para o uso da palavra livre para
explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o
término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia.
Logo após, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária,
aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
fosse realizada a leitura dos ofícios recebidos: Ofício nº 43/19/GAB-SAE da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS encaminhando
processos de compras e serviços do mês de janeiro de 2019. Ofício DA/SC 040/2019
da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS encaminhando

cópia do balancete financeiro referente ao mês de janeiro de 2019. Boletins Diários
de Tesouraria da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
de nº. s 17 a 31/2019, referentes ao período de 24/01/2019 a 13/02/2019. Ofício nº
050/2019DG/ANTT da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES – ANTT – encaminhando resposta ao Requerimento nº 2.700/2018,
de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage. Ofício SRO-OF. 010/2019 do
SINDICATO RURAL DE OURINHOS solicitando apoio da Câmara Municipal de
Ourinhos para os produtores rurais quanto à situação crítica que estão passando com
relação à produção de milho e soja da safra de verão 2018/2019. Na sequência, o
Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Lei nº. 19/2019 de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que
dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Onélia Vaz de Carvalho
Castelletto). Projeto de Lei nº. 20/2019 do Vereador José Carlos Vieira dos Santos
que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Quadra Poliesportiva "João
Carlos Bacchmi - João Batata"). Projeto de Lei nº. 21/2019 proveniente da
Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
João Ramos Cruz). Secretaria da Câmara Municipal, em 20 de fevereiro de 2019. As
matérias anunciadas serão encaminhadas para as comissões competentes para a
elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. A
seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que precedesse à leitura
do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº.
108/2017: Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.
108/2017. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa dos Vereadores Santiago de Lucas Ângelo e Abel Diniz
Fiel, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Diabetes e dá outras
providências, como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, declaro
CONTRÁRIO meu Parecer, acatando a recomendação do Parecer Jurídico, que
opinou pela inconstitucionalidade do projeto, por gerar despesa ao Poder Executivo
e ferir o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. Sala das Comissões, 20
de fevereiro de 2019. Alexandre Araujo Dauage-Presidente-Relator, Caio César de
Almeida-Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel-Membro. Realizada a leitura, o
Senhor Presidente colocou em votação do plenário o parecer, APROVADO por
unanimidade. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer contrário
da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº. 14/2018: Parecer do
relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 14/2018. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Salim Mattar, que dispõe sobre o Programa de Parcelamento
de Multas de Trânsito (PPMT), no âmbito do município de Ourinhos, e pagamento
através de cartão de débito (à vista) ou de crédito (parcelado) e dá outras
providências, como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, declaro
CONTRÁRIO meu Parecer, acatando a recomendação do Parecer Jurídico, que
opinou pela inconstitucionalidade do projeto, por ofensa ao artigo 22, XI, da
Constituição Federal. Sala das Comissões, 20 de feve reiro de 2019. Alexandre
Araujo Dauage-Presidente-Relator, Caio César de Almeida-Vice-Presidente e
Edvaldo Lúcio Abel-Membro. Realizada a leitura, o Senhor Presidente colocou em

votação do plenário o parecer, APROVADO por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
contrário da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº. 15/2018:
Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 15/2018.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Salim Mattar, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação e uso de torneira com temporizador de vazão em futuras construções e
reformas de todos os órgãos públicos municipais da cidade de Ourinhos, como
Relator pela Comissão de Justiça e Redação, declaro CONTRÁRIO meu Parecer,
acatando a recomendação do Parecer Jurídico, que opinou pela
inconstitucionalidade do projeto, por ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2019. Alexandre Araujo Dauage-PresidenteRelator, Caio César de Almeida-Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel-Membro.
Realizada a leitura, o Senhor Presidente colocou em votação do plenário o parecer,
APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação
emitido ao Projeto de Lei nº. 33/2018: Parecer do relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 33/2018. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, que assegura matrícula para o aluno com deficiência locomotora na
escola municipal mais próxima da sua residência, como Relator pela Comissão de
Justiça e Redação, declaro CONTRÁRIO meu Parecer, acatando a recomendação do
Parecer Jurídico, que opinou pela inconstitucionalidade do projeto, por ferir o
Princípio da Separação dos Poderes. Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2019.
Alexandre Araujo Dauage-Presidente-Relator, Caio César de Almeida-VicePresidente e Edvaldo Lúcio Abel-Membro. Realizada a leitura, o Senhor Presidente
colocou em votação do plenário o parecer, APROVADO por unanimidade. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
contrário da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº. 60/2018:
Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 60/2018.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, que dispõe sobre a
destinação de percentual da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito
no âmbito do Município para a Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de
Integração de Meninas (AMO-SIM), e dá outras providências, como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, declaro CONTRÁRIO meu Parecer, acatando a
recomendação do Parecer Jurídico, que opinou pela inconstitucionalidade, por
prever obrigações e incumbências ao Poder Executivo, e ilegalidade, por tratar de
matéria cuja iniciativa é reservada ao Prefeito (art. 77, II, da Lei Orgânica do
Município). Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2019. Alexandre Araujo DauagePresidente-Relator, Caio César de Almeida-Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio AbelMembro. Realizada a leitura, o Senhor Presidente colocou em votação do plenário o
parecer, APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou
a leitura do parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº. 10/2019: Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei

nº. 10/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Elias Moreira), 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, 20 de fevereiro de 2019. Alexandre Araujo Dauage
Presidente-Relator, Caio César de Almeida-Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio AbelMembro. O projeto cujo parecer acaba de ser lido poderá ser inserido na Ordem do
Dia das próximas sessões. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos remanescentes da Segunda Sessão Ordinária nos
termos preconizados pelo regimento interno, já com as modificações aprovadas na
última sessão, promulgadas e devidamente publicadas no Diário Oficial do
Município, Edição nº. 1.260, de 22 de fevereiro de 2019. O Sr. Presidente informou
também, que os requerimentos e indicações, bem como as demais matérias que
constam das pautas para a Segunda, Terceira e Quarta Sessões Ordinárias, foram
encaminhadas por meio eletrônico aos Senhores Vereadores, à Prefeitura e à
Imprensa, simultaneamente divulgadas no site oficial da Câmara e na página oficial
do Facebook do Legislativo, de acordo com dispositivos regimentais vigentes, de
pleno conhecimento público. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
436/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.796/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar ventilador em frente à sala 6 do
Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão), para os pacientes que ficam
aguardando consulta. 437/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.753/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se construir rampa de
acessibilidade defronte à UBS "Vila Odilon". 438/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.712/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
trocar o piso do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves. 439/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.711/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de
energia solar no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves. 440/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.710/2018, que 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. 441/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.707/2018, que requer informações sobre o cronograma para a
realização de pulverizações visando ao combate de pernilongos por regiões do
Município. 442/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.632/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se implantar um setor de nutrição e uma
cozinha, onde será testado, calculado e pesado todos alimentos que serão servidos nas
escolas e creches, sendo que são 20.000 alunos nas escolas públicas. Requerimento
do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 443/19 - Requer informações do Governo do
Estado sobre a possibilidade de se fornecer transporte escolar aos alunos que estudam
na EE "Virgínia Ramalho", residentes do Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi, do Jardim Colorado e da Vila Marcante. Requerimentos da Vereadora

Raquel Borges Spada: 444/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.555/2018, que requer informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, sobre a
possibilidade de se reparar os aparelhos de ar-condicionado do Teatro Municipal
Miguel Cury, pois não estão funcionando. 445/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.471/2018, que requer informações sobre a possibilidade da
realização de vistoria de engenheiro da municipalidade na EMEF "Profa. Dorothildes
Bononi Gonçalves", para verificar as trincas nas sapatas onde se encontram os pilares
da quadra aberta. 446/19 - Requer informações e providências imediatas para
implantação, na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, de serviço de pediatria para
atendimento direto de crianças com idade de até 12 anos, sem exigência do protocolo
de triagem preliminar na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 447/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.397/2018, que requer estudos sobre a possibilidade
de se incluir aulas de libras no calendário escolar, diminuindo 5 minutos em cada
aula, visando a inclusão de alunos e pais de alunos, com isso restaria 50 minutos para
ser ministrada aulas de libras. 448/19 - Requer informações e providências imediatas
para implantação, na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, de serviço exclusivo
de sorologia para atendimento direto a qualquer cidadão no hospital, nos casos de
picada por animais peçonhentos, sem exigência do protocolo de triagem preliminar
na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 449/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.341/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
criar um centro de atendimento ao idoso na UBS "Vila Odilon". 450/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.340/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma da UBS "Vila Odilon". 451/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.339/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar parceria entre o Fundo de Solidariedade, Tiro de Guerra e
empresários a fim de realizar a campanha Natal Solidário. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 452/19 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se criar uma Secretaria ou um Departamento Anti-drogas no
município de Ourinhos. 453/19 - Requer informações sobre quando será encaminhada
a esta Edilidade a cópia da prestação de contas da 52ª FAPI - Feira Agropecuária e
Industrial de Ourinhos. 454/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.698/2018, que requer informações a respeito do valor gasto com as premiações do
rodeio da 52ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos – FAPI. 455/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.696/2018, que requer informações a respeito
de gastos com caminhões, carros, motos, tratores, máquinas em geral e seus
respectivos gastos com combustíveis durante a realização da 52ª Feira Agropecuária e
Industrial de Ourinhos – FAPI. 456/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.695/2018, que requer informações sobre os gastos com funcionários no Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá para a realização da 52ª Feira Agropecuária e
Industrial de Ourinhos – FAPI. 457/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.686/2018, que requer informações sobre os valores gastos com energia elétrica,
bem como o envio de cópias das respectivas faturas do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá, durante a 52ª Feira Agropecuária e Industrial – FAPI. 458/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.685/2018, que requer o envio de lista com os
nomes dos patrocinadores e valores dos respectivos patrocínios da 52ª Feira

Agropecuária e Industrial – FAPI. 459/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.684/2018, que requer informações sobre o parque de diversões da
52ª Feira Agropecuária e Industrial – FAPI. 460/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.683/2018, que requer informações sobre o estacionamento da 52ª
Feira Agropecuária e Industrial – FAPI. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 461/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando construir uma pista de motocross em área localizada entre o Kart Clube de
Ourinhos e a sede do Cosmos Futebol Clube, na Estrada de Guaraiúva.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 462/19 - Requer informações
sobre a possibilidade do Município fornecer transporte escolar aos alunos que
estudam na EE "Virgínia Ramalho", residentes do Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi, do Jardim Colorado e da Vila Marcante. 463/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se atender ao Protocolo nº 005350/2019, que solicita pintura
de faixa amarela na Rua Álvaro Ferreira de Moraes, defronte ao nº 48.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 464/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 1.682/2018, que requer informações sobre os valores gastos
com segurança na 52ª Feira Agropecuária e Industrial – FAPI. 465/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.623/2018, que requer informações a respeito de
quantos convites foram vendidos para os shows e camarotes da FAPI 2018. 466/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.622/2018, que requer informações a
respeito da tiragem da gráfica dos convites de shows, camarotes e pulseiras para a
FAPI 2018 e cópias das notas fiscais dos pagamentos realizados para a gráfica.
467/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Deputado
Estadual Mauro Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a
fim de solicitar recursos para a construção de trevo de acesso da Rodovia Raposo
Tavares à Vila Brasil. 468/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar
ao Deputado Estadual Mauro Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de
São Paulo, a fim de solicitar recursos para a construção de trevo de acesso da
Rodovia Mello Peixoto ao Jardim Itamaraty. 469/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se oficiar ao Deputado Estadual Mauro Bragato para intervir, junto
ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de solicitar recursos para a construção de
500 casas populares para o Município. 470/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se oficiar ao Deputado Estadual Mauro Bragato para intervir, junto
ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de solicitar recursos para a Secretaria
Municipal de Cultura, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para as
realizações do Festival de Música e do Festival de Dança no Município. 471/19 Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Deputado Estadual Mauro
Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de solicitar
recursos para a perfuração de poços profundos nos bairros com maiores índices de
falta de água no Município. 472/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
oficiar ao Deputado Estadual Mauro Bragato para intervir, junto ao Governo do
Estado de São Paulo, a fim de solicitar recursos para melhorias ou reformas na sede
do Corpo de Bombeiros do Município. 473/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.322/2018, que requer informações da Prefeitura Municipal a
respeito do Processo do Tribunal de Contas nº 18767.989.17-1 e nº 20995.989.17-5, a

respeito da Aquisição de Usina Móvel Asfalto e Concreto com Vibro Acabadora
Acoplada. 474/19 - Requer informações a respeito de projetos aprovados do
Município no Governo Federal, aguardando liberação. 475/19 - Requer informações a
respeito de projetos aprovados do Município no Governo Estadual, aguardando
liberação. 476/19 - Requer informações a respeito da publicação da Resolução nº 3,
de 23 de fevereiro de 2018, sobre obras inacabadas, autorizando a pactuação de novos
termos de compromisso com entes que queiram retomar obras que tiveram sua
execução interrompida. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 477/19 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na Vila
Christoni. 478/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um
posto de saúde e uma creche em terreno ao lado da EMEF "Prof. José Alves Martins"
- Jardim Itamaraty. 479/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar um crematório no Cemitério Municipal. 480/19 - Requer informações sobre
a possibilidade 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. 481/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 482/19 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de
se permitir que seja feita a coleta de sangue no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes
de Leão (Postão), todos os dias da semana. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 483/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 694/2018, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Abrahão
Abujamra, Jorge Silvestre, Tenente José Schimidt Filho, Wilson Martins, Mário
Tolotto, Felipe Palácios, Francisco Robles Godoy, Aristides Viana, Antônio
Fernandes Grillo, Manoel Joaquim Benatto, Antônio José de Camargo, Alberto
Uliana, Antonio Joaquim Ferreira, Maria Virgínia Leite Monteiro, Augusta Wenig e
nas ruas do entorno das Praças Humberto Mella, Dr. Ovídio Portugal de Souza,
Prefeito Dr. Teodoreto Ferreira Gomes, Prof. Aparecido Gonçalves Lemos, Santa
Tereza de Jesus Jornet e Toshio Tone - Jardim Ouro Verde. 484/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n° 1.341/2017, que solicita reperfilamento em toda a
extensão das Ruas José Dias Negrão, Almiro Cardoso Pereira e Fernando Sanches Vila Santa Maria. 485/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 582/2018, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Dias Negrão - Vila Santa Maria. 486/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
579/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Fernando Sanches - Vila Santa Maria. Requerimento do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 487/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar patrolamento e colocação de fresa asfáltica na estrada rural que dá acesso à
Granja Haru Hattori. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 488/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 56/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas João Garbim, Fernando Prestes,
Ângelo Martins, Júlio Fernandes, Sud Minucci, Tosihoki Takenaga, Antônio
Nicomedes Peixe, Alberto Mori, Francisco Gerônimo de Abreu, Francisco Jacob
Davanso, Henrique Chiarato, José Vendramini, Marechal Cândido Mariano da Silva

Rondon, Natalino Alves Machado, Osvaldo Corrêa, Olavo Ferreira de Sá, Professora
Luiza Scantamburlo Carrara, Profa. Nilse de Freitas, Ângelo Sedassari, Marina
Cardana Campeão - Vila Boa Esperança I e II Seção. 489/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação n° 627/2018, que solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico
em toda a extensão das Ruas Manoel da Silva Mano, Ângelo Barone e da Travessa
Três. 490/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.004/2018, que solicita,
urgentemente, a instalação de redutor de velocidade (lombofaixa), pintura de
sinalização de solo e instalação de placas indicativas de área escolar/crianças,
próximo ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos", localizado na Avenida José
Marques de Souza, 244 - Conjunto Residencial Cezira Sândano Migliari.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 491/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir academia ao ar livre, pista de
caminhada, campo de futebol suíço e praça na área de lazer situada no cruzamento
das Rua Vereador Álvaro Franco de Camargo Aranha e Adolpho Campeão Vicentino - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 492/19 - Requer
informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a
liberação de acesso à Rodovia Raposo Tavares, pelas Ruas Maria Galdina Rabello e
Prof. Francisco Dias Negrão. 493/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se promover cursos de formação e de capacitação a todos os profissionais envolvidos
no Projeto Núcleo Esportivo de Futebol de Ourinhos. 494/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar campanha de conscientização "Nadar com
Segurança" em todas as escolas municipais. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 495/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº
2.638/2018, que reitera a Indicação nº 253/2018, que solicita pintura de sinalização
de solo, inclusive faixa de pedestres, na Rua Rio de Janeiro, cruzamento com a Rua
Chavantes, Rua José das Neves Júnior, em toda a extensão da Rua Ipaussu, Rua
Antônio Netto, cruzamento com a Rua José Justino de Carvalho, Rua Ipaussu,
cruzamento com a Rua José Justino de Carvalho, Rua São Pedro do Turvo,
cruzamento com a Rua Chavantes, Rua José das Neves Júnior, Rua Ipaussu,
cruzamento com a Rua Antônio Netto, e em toda a extensão da Rua Antônio
Marquezano. Requerimentos do Vereador Salim Mattar: 496/19 - Requer
informações sobre as especialidades médicas atendidas pelo Ambulatório Médico de
Especialidades "Dr. Monzilo". 497/19 - Requer informações sobre o cronograma de
término da obra do prédio que abrigará o IML - Instituto Médico Legal e o IC –
Instituto de Criminalística. 498/19 - Requer informações sobre o inventário do Parque
Arbóreo do Município. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
499/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar, de forma imediata,
câmeras de videomonitoramento na Estação de Tratamento de Água – ETA. 500/19 Requer informações sobre a possibilidade de se construir balanção de concreto no
cruzamento entre as Ruas Milton de Abreu e Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 501/19 - Requer informações sobre a possibilidade de realizar troca de
areia do parque da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil. 502/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de realizar a troca de carteiras e mesas da EMEF
"Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil. Requerimento do Vereador Caio César de

Almeida Lima: 503/19 - Requer informações sobre os problemas que as lâmpadas de
LED recém-instaladas no Residencial Ville de France já estão apresentando. Logo
após, o Primeiro Secretário apresentou as Indicações remanescentes da Segunda
Sessão Ordinária: Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 231/19 - Solicita, com
urgência, a instalação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Olívio Minucci, nas
proximidades do nº 609. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 232/19 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão das Ruas Alberto Fernandes Grillo, Bernard Bozon Verduraz (Francês),
Capitão Claudecir Zanetti, Carlos Machado, José Campos de Azevedo, Seis, Sete e
Três, da Travessa Um e da Praça Pedro de Lima - O Pescador - Jardim Nazareth.
233/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos”
em toda a extensão da Rua Tereza Gonçalves Chiaradia. 234/19 - Solicita a instalação
de academia da saúde em praça localizada ao lado do NEI "Albert Sabin". 235/19 Solicita roçada e limpeza na praça localizada ao lado do NEI "Albert Sabin". 236/19 Solicita a revitalização e melhorias na iluminação pública, com a instalação de
lâmpadas de LED, na praça localizada ao lado do NEI "Albert Sabin". 237/19 Solicita roçada e limpeza em área verde da Rua Helena Biazon Saladini, defronte ao
nº 691. Indicações do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 238/19 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Welterson de
Moraes Cândido Ribeiro - Vila São Luiz. 239/19 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Floriano da Silva - Vila
São Luiz. 240/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Lídio Cassiolato - Vila São Luiz. 241/19 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Salvino de Souza Andrade - Vila
São Luiz. 242/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua João Ferreira - Vila São Luiz. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 243/19 - Solicita roçada e limpeza na parte externa da EMEI "Vinicius de
Moraes". 244/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Amazonas, defronte ao nº
1.260. 245/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Manoel Vieira Pinto, defronte ao
nº 588. 246/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em todas as ruas do Residencial Parque Gabriela. 247/19 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Viela Antônio Cruz, ao lado
da Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança. 248/19 - Solicita
poda de árvore na Rua Victório Caus Netto, defronte aos nº. s 47 e 48 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant. 249/19 - Solicita melhorias no NEI
"Profa. Hilda Kortz Amaral Santos", no Conjunto Residencial de Interesse Social
Cezira Sândano Migliari. 250/19 - Solicita a construção de um almoxarifado no NEI
"Profa. Hilda Kortz Amaral Santos", visando acondicionar materiais escolares,
documentos arquivados, dentre outros. 251/19 - Solicita a instalação de parque,
escorregador, playground, balanço, tanque de areia, bebedouro interno e portão
eletrônico no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos", no Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:
252/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de circular na Rua dos
Bancários, defronte ao Supermercado Maitan. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 253/19 - Solicita investimentos na iluminação noturna das dependências

da Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA). Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 254/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de
faixa de pedestre, em toda a extensão das Ruas Tereza Gonçalves Chiaradia. 255/19 Solicita pintura de sinalização de solo indicando parada de veículos escolares na Rua
Maria Pulcinelli Pelegrino, defronte ao nº 115. 256/19 - Solicita a implantação de
redutor de velocidade (lombofaixa), pintura de sinalização de solo e instalação de
placas indicativas de área escolar e "cuidado crianças" na Rua Maria Pulcinelli
Pelegrino, defronte ao nº 115. 257/19 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade ou lombofaixa, pintura de sinalização de solo e instalação de placas
indicativas de área escolar e "cuidado crianças" na Rua Emílio Roli, defronte ao nº
801. 258/19 - Solicita pintura no chão (amarelinhas, dentre outras brincadeiras) no
espaço externo da saída da sala de uso múltiplo do NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral
Santos". 259/19 - Solicita pintura ou assentamento de piso na calçada do entorno do
NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos". Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 260/19 - Solicita providências quanto ao buraco no asfalto do
cruzamento das Ruas Gaspar Ricardo e Santa Catarina. 261/19 - Solicita atendimento
ao Protocolo nº 003645/2019, que solicita corte de árvore na Rua Telésphoro Tupiná,
defronte ao nº 92 - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicação do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 262/19 - Solicita pintura de linhas de
estímulo à redução de velocidade ou lombofaixa na Rua Silva Jardim, próximo ao n°
1.012. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 263/19 - Solicita a instalação de
cobertura em todos os pontos de ônibus do Residencial Recanto dos Pássaros, Jardins
Europa e São Carlos, Vila Boa Esperança e Parque Minas Gerais. 264/19 - Solicita
roçada e limpeza ao redor do Campo de Futebol da Sandiza. 265/19 - Solicita roçada
e limpeza na praça da Rua Henrique Terçariol - Vila Operária. Indicação do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 266/19 - Solicita limpeza e retirada de
entulho na Rua Silva Jardim, defronte ao nº 63. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 267/19 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos
os pontos de ônibus do Jardim Josefina. 268/19 - Solicita a instalação de coberturas e
assentos em todos os pontos de ônibus do Conjunto Habitacional Caiuá. 269/19 Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do Jardim
Anchieta. 270/19 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos
de ônibus do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 271/19 - Solicita
a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus da Vila Brasil.
272/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas
Prof. Francisco Dias Negrão e Maria Galdina Rabello - Jardim Josefina. 273/19 Solicita patrolamento e colocação de cascalho na Estrada do Ribeirão Grande. 274/19
- Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Marginal e
Fiori Giglioti - Residencial Parque das Flores. 275/19 - Solicita a construção de boca
de lobo no cruzamento das Ruas Maria Cunha de Souza e José Maia de Oliveira Vicentino - Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 276/19
- Solicita a instalação de tubos de concreto na viela de acesso ao NEI "Profa. Hilda
Kortz Amaral Santos", no Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano
Migliari, a fim de que seja inibido o acesso de veículos, motos etc, haja vista que o
local é a entrada e saída das crianças que frequentam a escola. Indicações do

Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 277/19 - Solicita limpeza no interior do
Cemitério Municipal. 278/19 - Solicita reparos na iluminação pública do perímetro
urbano da Rodovia Raposo Tavares. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 279/19 - Solicita roçada e limpeza na EMEI "Abelardo Pinto" - Vila
Brasil. 280/19 - Solicita troca de lâmpadas de iluminação pública nas Ruas Narciso
Migliari e Belo Horizonte. 281/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de
ônibus na Rua Maria Pacheco e Chaves, próximo ao nº 29 - Parque Pacheco Chaves.
282/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno na Rua Maria Pacheco e Chaves,
próximo ao nº 29 - Parque Pacheco Chaves. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 283/19 - Solicita, com urgência, o conserto da calha da
cobertura da quadra poliesportiva e instalação de cobertura em parque da EMEF
"Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil. 284/19 - Solicita a reforma do alambrado da
EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil, danificado pela queda de árvore.
Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima: 285/19 - Solicita roçada e
limpeza no canteiro central da Rodovia Mello Peixoto, principalmente próximo ao
trevo de acesso ao Residencial Ville de France. 286/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão do Residencial Ville de
France. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
remanescentes da Segunda Sessão Ordinária: Moção da Vereadora Raquel Borges
Spada: 9/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Petrelli. Moção dos
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Araujo Dauage e Salim Mattar:
10/19 - De pesar pelo falecimento do Dr. José Luiz Matachana de Camargo Pires.
Moção de Todos os Vereadores: 11/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Alexandre
Luz de Campos. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 12/19 - De
congratulações e aplausos ao oficial PM Adriano Aranão, pela promoção ao posto de
Tenente Coronel PM e por ter assumido o Comando do 2º Batalhão de Polícia
Rodoviária - 2º BPRv - das Regiões de Bauru, Jaú, Ourinhos, Assis, Marília,
Araçatuba e Presidente Prudente. Moção do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
13/19 - De pesar pelo falecimento de Marcelo Laperuta. As moções de
congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto que as de
pesares encontram-se aprovadas conforme preceitua o regimento interno. Dando
continuidade, o Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos
remanescentes da Terceira Sessão Ordinária: Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 505/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
410/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar coberturas e
assentos nos pontos de ônibus localizados às margens da Rodovia Raposo Tavares, no
perímetro do Município. 506/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir galerias pluviais e bocas de lobo em toda a extensão da Rua Ampliato
Martins Teixeira. 507/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 411/2018,
que requer informações sobre a possibilidade de se instalar coberturas e assentos em
todos os pontos de ônibus do Jardim Guaporé. 508/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à construção de creche no Jardim
Josefina. 509/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reativar a piscina
do Centro Social Urbano - CSU -, para a prática de aulas de natação e hidroginástica.
510/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar Campanha de

Conscientização para Empinar Pipas com Segurança. 511/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água potável e refrigerada em
todos os núcleos das escolinhas de futebol. 512/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se oferecer cursos de capacitação de primeiros socorros para
professores e funcionários das escolas e creches do Município. 513/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar cadeiras de roda e de banho
aos alunos com deficiência física, para as creches e escolas municipais e estaduais.
514/19 - Requer informações sobre estudos para evitar que as águas de enxurradas
invadam o campo de futebol do Jardim Josefina. 515/19 - Requer informações sobre
o cronograma para a instalação de CRAS nos bairros que não possuem tal assistência
à população. 516/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
ciclovia na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), interligando os Jardins Guaporé e
Industrial e a Vila São Luiz. 517/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar recapeamento ou reperfilamento asfáltico no estacionamento da EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron". 518/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar escolinhas de futebol de salão, voleibol e basquete, para ambos os
sexos, nas quadras do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU). 519/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.308/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar cobertura e assentos em todos os pontos de ônibus
do Jardim Eldorado. 520/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
calçamento e instalação de bancos no pátio interno da USF "Dr. Cláudio Dias da
Motta". 521/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 283/2018, que solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na rotatória de acesso à Vila
Brasil e ao Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU), entre outros.
522/19 - Requer informações sobre a possibilidade de urgentes providências quanto
aos alagamentos ocorridos nos dias de chuva na Rua Masaichi Nishiyama - Conjunto
Residencial Cezira Sândano Migliari. 523/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.625/2018, que solicita instalação de lixeira defronte ao NEI "Profa.
Hilda Kortz Amaral Santos". 524/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
639/2018, que solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua
Jornalista Heron Domingues, defronte ao nº 474, entre as Ruas Álvaro Rolim e
Antônio Segala - Vila Brasil. 525/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar academia ao ar livre e pista de caminhada na Associação de Moradores de
Bairros do Parque Minas Gerais. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 526/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
programa de conscientização dos pedestres e motoristas quanto à utilização da faixa
de pedestres de forma a criar uma cultura de respeito aos munícipes que a utilizam.
527/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde e à UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho", quanto à obrigatoriedade de se manter um profissional
disponível na unidade para atendimento de urgência e emergência na área de
odontologia. 528/19 - Requer informações, junto à Secretaria de Desenvolvimento
Social do Estado de São Paulo e à Prefeitura Municipal, sobre a possibilidade de se
implantar, no Município, o Programa do Governo Estadual Bom Prato, para oferecer
à população de baixa renda, refeições saudáveis e de qualidade a custo acessível.
529/19 - Requer informações a respeito de quais cursos de capacitação profissional

são oferecidos aos munícipes e aos servidores públicos de nossa cidade. 530/19 Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de habitação no
Município de forma que facilite aos servidores públicos municipais a aquisição de
sua casa própria. 531/19 - Requer informações sobre os estudos realizados para a
implantação de pontos de internet grátis (Wi-Fi) em todas as praças públicas do
Município, através do Programa Cidade Digital do Governo Federal, bem como
informar acerca do prazo para a implantação do projeto. 532/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se criar um cronograma de atividades físicas, de cultura,
recreação e lazer, nos finais de semana, no Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá. 533/19 - Requer informações a respeito dos estudos realizados para a criação de
uma frente de trabalho com o objetivo de intensificar os serviços de limpeza e pintura
de guias e sarjetas, roçada e recolhimento de galhadas no Município. 534/19 - Requer
informações a respeito dos planos e ações que serão realizados pela Secretaria
Municipal de Saúde no ano de 2019 visando aumentar o número de médicos
especialistas no Município. 535/19 - Requer informações quanto ao transporte de
funcionários que vem sendo realizado, tanto pela Prefeitura Municipal como por
terceirizações, em caçambas e carrocerias de caminhões no Município. 536/19 Requer informações sobre a possibilidade de se criar horário para atendimento
odontológico noturno, no período das 18 às 21 horas, nas unidades básicas de saúde.
537/19 - Requer informações sobre a previsão para a construção de passeios públicos,
ao redor de todas as áreas verdes do Município. 538/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar um profissional farmacêutico em cada unidade de
saúde do Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 539/19 Requer informações a respeito do cronograma de manutenção em academia de saúde
da Praça Prefeito Benício do Espírito Santo, defronte à Igreja São Pio X - Vila
Margarida. 540/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.741/2018, que
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. 541/19 - Requer informações da
Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, a respeito da cobrança de multa de lacre
violado em residência, pois, conforme o Processo nº 68/2019, fotos e documentos,
não houve nenhum tipo de violação aos lacres. 542/19 - Requer informações a
respeito do Inquérito Civil nº 4.0358.0000066/2019-0, que está no Ministério Público
de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 543/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.007/2017, que requer informações
sobre a viabilidade da aquisição de um caminhão “prancha” ou o aluguel temporário
de um guincho, a fim de dar cumprimento à Lei nº 6.303, de 23 de agosto de 2016.
544/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.133/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir passagem em nível, bem como
passeio público, interligando as Ruas João Jorge Neder e Vitório Christoni. 545/19 Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 3.324/2017, que reitera
a Indicação nº 210/2017, que solicita reparos e pintura na quadra poliesportiva,
localizada entre as Ruas Cecília Pires dos Santos e Abuassali Abujamra, próximo à
UBS da Vila Margarida. 546/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
3.648/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se investir na
infraestrutura do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João

Flauzino Gonçalves. 547/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.436/2018, que requer informações sobre o cronograma de execução do projeto para
a instalação dos quatro Ecopontos no Município. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 548/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir pista de caminhada em área verde situada entre as Ruas Vereador Adelino
Breve e José Oliveira da Silva. 549/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
641/2018, que solicita a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED nas
marginais da entrada da cidade, na Rodovia Raposo Tavares. Requerimento do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 550/19 - Requer informações sobre
providências, com máxima urgência, relativas à destinação de mudas de árvores de
diversas espécies que estão se perdendo no Horto Florestal do Município.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 551/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar o SAMU Animal em nosso
Município. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 552/19 - Requer
informações, junto à empresa prestadora de serviços AVOA, sobre a possibilidade de
se instalar ponto de ônibus na Rua Marina Cardana Campeão, entre o Parque Minas
Gerais e o Residencial Parque Gabriela. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 553/19 - Requer informações do Deputado Estadual Ricardo Madalena
sobre a possibilidade de se intervir junto ao Departamento de Estradas de Rodagem DER - para que se construa um viaduto no trevo da Vila Brasil com a Rodovia
Raposo Tavares. 554/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.195/2018, que
solicita providências em relação ao terreno na Rua Narciso Migliari, ao lado do nº
1.065 - Vila Nova Sá. 555/19 - Requer informações sobre vaga em creche, solicitada
através de Protocolo nº 0011/2019, para a filha de Isabela Garcia Leite. 556/19 Requer informações sobre vaga em creche, solicitada através de Protocolo nº
0147/2019, para o filho de Ana Claudia de Melo. 557/19 - Requer providências em
relação à conta de água absurda no valor de R$ 1.719,50, na Associação de
Moradores de Bairros do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi/Jardim
Colorado. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 558/19 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
de toda a extensão do Jardim Santos Dumont. 559/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura de toda a extensão do Jardim
Guaporé. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 560/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se adquirir, através da Secretaria Municipal de
Saúde, o medicamento Ibogaína, para o tratamento de dependentes químicos. 561/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se implantar pontos de carga e
descarga no cruzamento entre a Rua do Expedicionário e a Rua São Paulo. 562/19 Requer informações sobre a possibilidade de se construir balanção de concreto ou
galeria para águas pluviais no cruzamento das Ruas Vicente Ernesto de Lucca e
Emílio Roli - Jardim Anchieta. 563/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 2.176/2018, que reitera a Indicação nº 714/2017, que solicita a implantação de
lombada na Estrada Municipal Aristides do Nascimento Albano. Requerimento do
Vereador Alexandre Florencio Dias: 564/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir pista de caminhada na Avenida Vitalina Marcusso, que
dá acesso à FATEC. Requerimentos do Vereador Abel Diniz Fiel: 565/19 - Reitera,

em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.456/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar bebedouros para cachorros nas praças do Município.
566/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.176/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se ampliar a EMEF "Dr. Salem Abujamra".
Requerimento dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Raquel Borges
Spada: 567/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.157/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se instituir a Casa do Parto no
Município, que deverá fornecer serviços públicos para toda a região e classe social,
tais como: atendimento integral à saúde da mulher, pré-natal adequado, nutricionista,
atividades educativas para estimular o vínculo com o recém-nascido e, o mais
importante, incentivo à amamentação exclusiva. Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 568/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.162/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria com
o CR - Centro de Ressocialização -, visando utilizar os jovens na limpeza no
Cemitério Municipal. 569/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.163/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando mudar o sentido da sinalização de (PARE) na Rua Adolfo Galileu, para que
seja nas ruas transversais, bem como reforço na pintura. 570/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.177/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se construir capela ecumênica na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
571/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.183/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se promover palestras nas escolas com
profissionais sobre prevenção ao suicídio. 572/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.212/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
contratar costureiras, através de concurso público, para trabalhar na Associação de
Pais e Amigos da Escola Municipal de Bailado de Ourinhos. 573/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.213/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de realizar o Projeto Guri em período integral. 574/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.235/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à compra de aparelho de ar-condicionado
para instalar na capela do Cemitério Municipal. 575/19 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 2.109/2018, que reitera a Indicação nº 385/2018, que solicita a
troca dos colchonetes de todas as creches do Município. Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 576/19 - Requer informações a respeito de quantos casos de
dengue foram registrados e quantos casos estão sobre suspeitas no município de
Ourinhos. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 577/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.100/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar parceria entre a Orquestra Bachiana do SESI e a Escola
Municipal de Música de Ourinhos, com o apoio da Prefeitura Municipal. 578/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.039/2018, que reitera a Indicação nº
1.568/2017, que solicita a instalação de torneira na Praça Bertulino Custódio. 579/19
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.038/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir mais quatro salas na EMEF "Profa. Dorothildes
Bononi Gonçalves", para comportar alunos do 6º e do 9º anos. 580/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.985/2018, que requer informações sobre a

possibilidade de se contratar professores de balé para todos os CRAS e para o Centro
de Esportes e Artes Unificados – CEU. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 581/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº
2.783/2018, que reitera 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. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 582/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.949/2018,
que reitera a Indicação nº 1.721/2017, que solicita construção de uma ponte de
estrutura metálica, com fechamento lateral para maior segurança, no Córrego Água
das Furnas - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 583/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.878/2018, que reitera a Indicação nº 651/2018, que
solicita pavimentação asfáltica na Rua 3 de Maio, ao lado do Campo Miguel Cury Vila Margarida. 584/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.757/2018,
que requer informações sobre a possibilidade de se instalar lanchódromo no Sistema
de Lazer "Maurício Carnevalle" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 585/19 - Requer
informações a respeito de melhorias na estrutura da Praça Hermenegildo Zanotto,
próximo à EMEF “Profa. Adelaide Pedroso Racanello”. 586/19 - Requer informações
a respeito da possibilidade de aumento de rondas policiais, nos horários de entrada e
saída, nas proximidades das escolas do Município. 587/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 2.778/2018, que requer informações a respeito dos valores
gastos com mão de obra e decoração natalina na área central do Município.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 588/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.255/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
construir passarela na Rodovia Raposo Tavares, entre o Clube Atlético Ourinhense e
a Vila Sândano. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 589/19 Requer informações sobre a possibilidade de se convocar mais aprovados no último
concurso para o cargo de cozinheira. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:
590/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar serviço de
patrolamento e colocação de fresa asfáltica na estrada da extensão da Rua Raphael
Noschesi, do Jardim Itamaraty, que dá acesso à Estrada Vicinal Fernando Antônio
Paschoal (Estrada da CESP). Em seguida, o Primeiro Secretário apresentou as
indicações remanescentes da Terceira Sessão Ordinária: Indicações do Vereador
José Carlos Vieira dos Santos: 287/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho. 288/19 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Almiro Cardoso Pereira.
289/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua São José. 290/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Helena Biazon Saladini. 291/19 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Fernando Sanches. 292/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Pelegrino Dadona. 293/19 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Brasílica Machado Bahia. 294/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João Maria Camargo. 295/19 - Solicita

a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho. 296/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Murilo.
297/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda
a extensão da Rua Leontino Ferreira de Campos. 298/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Antônio Ruiz.
299/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda
a extensão da Rua Vereador Alberico Albano "Bio". 300/19 - Solicita a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Dias
Negrão. 301/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão da Rua São José. 302/19 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Almiro Cardoso Pereira.
Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 303/19 - Solicita roçada e
limpeza no NEI "Mário de Andrade", pois o local está com mato muito alto, servindo
para a proliferação de ratos, escorpiões e outros animais peçonhentos. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 304/19 - Solicita revitalização e instalação de lâmpadas
de LED em todas as vielas situadas entre as Ruas Dr. Caio Mizubuti, Manoel da Silva
Mano, Inelcino José de Oliveira e Ângelo Barone - Vila Soares. 305/19 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Alamedas Dolores
Robles Godoy, Éria Rosa Marcelina Pires, Juvenal Rodrigues de Almeida, Américo
Polidoro, João Smânia, Francisco Carlos Rodrigues, Luiz Ferreira, Cirillo Francisco
Leite e Claudionor Pimentel Correa de Lara, bem como da Rua Antônio Marques
Vianna - Jardim das Paineiras. 306/19 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em todas as ruas do Jardim Santos
Dumont. 307/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
de todas as Ruas do Jardim Santos Dumont: João Antero Felício, Nicola Vetroni,
Fernando Natale, José Del Ciel Filho, Augustin Sangalli Breve, Juvenal José Rabello,
Francisco de Almeida Lopes, João Carlos Vieira, Antônio Lúcio de Carvalho, Isabel
Gonçalves de Lima, Virgilino Pedroso, Manoel Robles Godoy, José Garcia Leal,
Nelson Minucci, Nereus Garcia, Thomaz Lopes, Hugo Luz e Osmar de Vecchi, bem
como das Avenidas Presidente Goulart, Santino Brianezi, Perimetral Dois, Aureliano
Antônio Gonçalves e Paulo Bozon Verduraz. 308/19 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas
João Antero Felício, Nicola Vetroni, Fernando Natale, José Del Ciel Filho, Augustin
Sangalli Breve, Juvenal José Rabello, Francisco de Almeida Lopes, João Carlos
Vieira, Antônio Lúcio de Carvalho, Isabel Gonçalves de Lima, Manoel Robles
Godoy, José Garcia Leal, Nereus Garcia, Thomaz Lopes, Hugo Luz, Osmar de
Vecchi, bem como da Avenida Paulo Bozon Verduraz - Jardim Santos Dumont.
309/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Nereus Garcia,
defronte ao nº 190 - Jardim Santos Dumont. 310/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na Rua Santos Dumont, defronte ao Clube
Atlético Ourinhense (CAO). 311/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Henrique Oliva Santade.
312/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda
a extensão das Ruas Projetada B e Tenente Barbosa - Jardim Santa Fé. 313/19 -

Solicita melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Alameda Benedito
Siqueira - Jardim Santa Fé. 314/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas Henrique Pontara, Paschoal
Henrique e Vitório Christoni, bem como das Alamedas Stella Regina Baxhix, Antônio
Francisco Barbosa, Francisco Neto e Thomaz Chine. 315/19 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas
Oraldo Varalta, Daniel Leite, José Marreira de Souza, Antônio Dias Ferraz, Manoel
Rodrigues, João Bruzarosco, Três, Alice Teixeira de Oliveira e Profa. Maria José
Ferreira,bem como da Alameda Laurindo Lopes. 316/19 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Jardim
São Judas Tadeu, principalmente nas Ruas Manoel de Oliveira, Hermínio Sabino,
Carlos Augusto Amaral, Quatro, Treze, Radialista Irineu Veroneze e Maria Pastora da
Silva. 317/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” em toda a extensão das Ruas José Gomes dos Santos e Dez, bem como da
Avenida Santino Brianezi. 318/19 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho. Indicação do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 319/19 - 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. Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 320/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem
como de faixas de pedestres, nos cruzamentos da Rua Cristóvão Colombo - Vila Sá.
321/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de
pedestres, no cruzamento da Rua José Galvão com a Rua Silva Jardim - Vila Moraes.
Indicação do Vereador Ariovaldo de Ameida Silva: 322/19 - Solicita a instalação
de cobertura em ponto de ônibus de circular na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao
Centro Cultural Tom Jobim. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 323/19 Solicita o recolhimento de tronco de árvore na Rua Manoel Pessoa, próximo ao nº 98
- Jardim Josefina. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 324/19 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda extensão das Ruas
Euclides da Cunha, Arlindo Luz, Paraná, Rio de Janeiro, Hermínio Joaquim dos
Remédios, Eurico Amaral Santos, do Expedicionário, João Bond, João Jorge Neder,
15 de Novembro, Henrique Pontara, José Velmiro Teiga, Engenheiro Frontim,
Antônio Carlos Mori, 9 deJulho, Adolfo Galileu e Paulo Sá, nas Avenidas Dr. Altino
Arantes, Presidente Dr. Getúlio Vargas e Conselheiro Rodrigues Alves e na Ladeira
Rio de Janeiro. 325/19 - 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 Brizola. 326/19 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" nas Ruas Adalberto Dias Bogado e Milton
de Abreu - Residencial Recanto dos Pássaros. 327/19 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Marginal - Residencial Parque das Flores. 328/19 - Solicita revitalização do Córrego
do Jacuzinho, localizado ao lado da Rua Fiori Giglioti - Residencial Parque das
Flores. 329/19 - Solicita a substituição de toda a iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão das Ruas José Justino de Carvalho, Marginal, Ivo Campiom,
Santa Mônica e Fiori Giglioti - Residencial Parque das Flores. 330/19 - Solicita a

substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as ruas do
Residencial Parque das Flores. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 331/19 Solicita a implantação de ponto de ônibus intermunicipal na Rua Santos Dumont, no
entroncamento com a Rodovia Raposo Tavares. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 332/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda extensão das Ruas Ivo Campiom, Santa Mônica e Fiori Giglioti Residencial Parque das Flores. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 333/19 Solicita, em caráter de urgência, a construção de boca de lobo para escoamento de
águas pluviais na Rua Benedito Perino, em frente ao nº 764 ou nas proximidades Jardim São Domingos. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 334/19 Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Álvaro
Doriguello e Milton de Abreu - Residencial Recanto dos Pássaros. 336/19 - Solicita a
construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Alonso Faustino Dias e
Milton de Abreu - Residencial Recanto dos Pássaros. 337/19 - Solicita a construção
de boca de lobo na Rua Nelson Ribeiro de Carvalho, defronte ao nº 201, esquina com
a Rua Milton de Abreu. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 338/19
- Solicita a instalação de lixeiras em torno do lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes,
defronte ao Residencial Royal Park. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 339/19 - Solicita poda de árvore na Praça José Ferreira de Castro, onde é
realizada a “Feira da Lua” - Vila Kennedy. 340/19 - Solicita melhorias na rede de
galerias de águas pluviais da Rua Henrique Pontara, próximo ao cruzamento da linha
férrea, de forma a evitar as constantes inundações que ocorrem no local. 341/19 Solicita corte de árvore na Avenida José Esteves Mano Filho, defronte ao nº 47 Jardim Paulista. 342/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Chavantes, defronte ao
nº 506 – Jardim Matilde. 343/19 - Solicita manutenção nos bebedouros de água dos
locais onde são ministradas aulas de zumba no Município. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 344/19 - Solicita, com urgência, providências quanto às quatro
árvores que estão obstruindo o passeio público na Rua Thomaz Lopes, defronte ao nº
294 - Jardim Santos Dumont. 346/19 - Solicita melhorias na sinalização de trânsito
nas vias próximas ao cruzamento da Avenida Domingos Camerlingo Caló com a Rua
Alpino Buratti, considerando as recentes mudanças realizadas no local. Indicação
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 347/19 - Solicita melhorias na Praça José
Cardinali Mader, situada na Vila Boa Esperança. O Primeiro Secretário realizou a
leitura das moções remanescentes da Terceira Sessão Ordinária: oção do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 14/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Eva Freire da
Silva. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 15/19 - De apoio à Universidade
Estadual Paulista (UNESP), pela manutenção e permanência do Campus de
Ourinhos, bem como pela criação do curso de Direito na unidade universitária.
Moção do Vereador Salim Mattar: 16/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valter
Aparecido Turcato. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 17/19 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Célia Regina Evangelista. Moção dos Veredores
Alexandre Araujo Dauage e Raquel Borges Spada: 18/19 - De congratulações aos
reeducandos do CR - Centro de Ressocialização de Ourinhos, pela participação e
qualificação no programa Via Rápida Expresso do Governo do Estado, realizado na
EE "Virgínia Ramalho", entre os dias 28 de janeiro e 8 de fevereiro, com aulas

teóricas e práticas, como pintores prediais e futuros microempreendedores
individuais. Moção dos Vereadores Carlos Alberto Costa Prado e Abel Diniz Fiel:
19/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Luiza Correia da Silva. Logo após, o
Primeiro Secretário apresentou os requerimentos da presente sessão ordinária:
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 600/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua João
de Pontes, no sentido Colégio Pólis Kids - 36 T. 601/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir pista de caminhada e ciclovia no canteiro central da
Avenida Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino" - Residencial Ville de France.
Requerimentos do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 602/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção, bem como passagem
com maquinário e colocação de fresa asfáltica na Estrada do Sítio Madeira - Bairro
Mundo Novo. 603/19 - Requer informações sobre o destino das madeiras que são
obtidas através das podas de árvores do Município. Requerimentos do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 604/19 - Requer informações sobre as ações da Secretaria
Municipal de Assistência Social no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves, referentes à presença excessiva de moradores em
situação de rua no local. 605/19 - Requer informações, junto à SAE, sobre o
vazamento de chorume dos caminhões coletores de lixo nas vias públicas. 606/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.190/2018, que solicita pintura de faixas
demarcatórias defronte ao Esporte Clube Olímpico - Vila Perino. 607/19 - Requer
dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelo Ato nº
02/2018. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 608/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se enviar à Casa de Leis Municipal um novo
Projeto de Lei Complementar que disponha sobre reestruturação do Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.
609/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se retornar os redutores de
velocidade no trevo da Vila Brasil. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
610/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se fechar, com urgência, boca
de lobo da Rua Salim Abuhamad nº 899 - Jardim Ouro Verde. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 611/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à alteração do sentido do trânsito para
mão única de direção na Travessa Zulmira Fernandes Beltrami - Vila Moraes.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 612/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça da Rua Ruth Diniz
Barbosa - Conjunto Habitacional Ourinhos I. 613/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a praça localizada entre as Ruas Maria de Lourdes
Correia e Vereador Vanderlei Marcante - Conjunto Habitacional Ourinhos H.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 614/19 - Requer da SAE cópia
de lista contendo a relação das compras de peças de tratores, esteiras e máquinas em
geral, bem como cópia das notas fiscais, de janeiro de 2017 até a presente data.
615/19 - Requer informações sobre a água barrenta que sai das torneiras da população
com o restabelecimento do abastecimento após a falta de água. 616/19 - Requer
informações sobre o cronograma de construção de galerias pluviais nos bairros do
Município. 617/19 - Requer informações sobre os responsáveis pelo almoxarifado,

bem como pela entrada e saída de peças da SAE. Requerimento do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 618/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se equiparar os níveis de vencimento dos cargos da Prefeitura Municipal com aqueles
das mesmas nomenclaturas da SAE que tiveram alteração em projeto aprovado
recentemente nesta Casa Legislativa. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 619/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao Deputado
Estadual Mauro Bragato para intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a
fim de implantar o projeto "Corujão da Saúde" no AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues". 620/19 - Requer informações do Procon sobre quais ações estão sendo
realizadas diante do excesso de reclamações de falta de abastecimento de água no
Município. 621/19 - Requer informações do Procon sobre quais ações estão sendo
realizadas diante das reclamações de cobrança de ar nos registros de água das
residências da população. 622/19 - Requer informações sobre os locais que estão
instalados os dispositivos chamados de "ventosas" nas redes de abastecimento de
água do Município, que têm como função específica a eliminação do ar durante a
operação de enchimento das tubulações e, assim, garantir o funcionamento normal e
regular da distribuição de água aos usuários do serviço. 623/19 - Requer informações
sobre o tempo médio para se marcar a data, bem como a de espera para a realização
de exames de imagem no Município. Requerimentos do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 624/19 - Requer informações da Secretaria Estadual de Saúde sobre
a possibilidade de se adquirir um aparelho de ressonância magnética para o AME "Dr.
Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". 625/19 - Requer informações da Secretaria
Estadual de Saúde sobre a possibilidade de se adquirir um aparelho de tomografia
computadorizada para o AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". 626/19 Requer informações da Secretaria Estadual de Saúde sobre a possibilidade de se
instalar o AME Cirúrgico no AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues".
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 627/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 976/2018, que Requer informações sobre a
possibilidade de se reformar o banheiro adaptado do Teatro Municipal Miguel Cury.
628/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 900/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se retomar as atividades do Projeto Empoderese, da Secretaria Municipal de Saúde. 629/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 851/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se abrir
os portões laterais do Cemitério Municipal, pelo tempo de pelo menos 2 horas cada,
nos períodos da manhã e da tarde. 630/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 836/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
construir rampas de acessibilidade em todos os Núcleos de Educação Infantil (NEI's),
Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI's) e Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEF's), que ainda não atendem às normas da ABNT. 631/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 725/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir banheiros adaptados para pessoas com
necessidades especiais em todos os NEIs, EMEIs e EMEFs, que ainda não atendem
às normas da ABNT e ao Código Sanitário. 632/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 722/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar reforma na EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello". 633/19 - Reitera, em

seu inteiro teor, o Requerimento nº 718/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de uma escolinha de
educação no trânsito para crianças no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
634/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 717/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se retornar o curso de robótica nas escolas do
Município. 635/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 716/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se construir 8 (oito) salas de aula na
Usina do Saber da EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello". 636/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 596/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à construção de uma secretaria para a
EMEI "Profa. Maria José Ferreira (Mazé)". 637/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 586/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
construir rotatória ou realizar pintura de sinalização de solo na confluência das Ruas
Angelina Victória Pecine Varago e Rufino Benitez - Jardim Cristal. 638/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 569/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se construir praça no Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. 639/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 486/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária no CRAS IV
"Sônia Maria Ferreira". 640/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
483/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se comprar carteiras
adaptadas para todas as escolas municipais. 641/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 440/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar a praça defronte ao Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. 642/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 436/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar reforma no prédio antigo e no atual da EMEF "Profa. Jandira Lacerda
Zanoni". 643/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 328/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de alterar o sentido do trânsito para mão
única de direção na Rua Lourenço Jorge, próximo ao nº 641 - Vila São Luiz, devido à
EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 644/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 302/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
finalizar a construção do vestiário no Centro Cultural Tom Jobim. 645/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 715/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se implantar colônia de férias, no mês de janeiro, no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. 646/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 484/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar reforma na EMEI "Manuel Bandeira". Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 647/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
375/2018, que requer informações a respeito da possibilidade de se criar, no
Município, um Centro de Recuperação de Dependente Químico, destinado a manter e
ofertar programas gratuitos de atenção aos usuários e dependentes de drogas lícitas e
ilícitas. 648/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 378/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar o campo de futebol do Jardim
Josefina, às margens do Rio Pardo. 649/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 379/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se

incluir os usuários do Centro POP na realização de serviços gerais junto à Prefeitura.
650/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 380/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se modificar o local de entrada de veículos no
Centro de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio) para a Rua Prof. Francisco Dias
Negrão. 651/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 385/2018, que
requer informações, junto à empresa Circular Cidade de Ourinhos, a respeito da
possibilidade de se implantar coberturas em todos os pontos de ônibus do Município.
652/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 391/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar “Feira da Lua” no Parque Minas
Gerais. 653/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 392/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar “Feira da Lua” na Vila São Luiz.
654/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 571/2018, que requer
informações a respeito da possibilidade da Prefeitura Municipal, em parceria com a
TV TEM, realizar a Operação “Cidade Limpa”, nos mesmos moldes que é realizado
nas cidades da região. 655/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
578/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se criar uma frente de
trabalho temporária, com o objetivo de realizar limpeza e pintura de guias e sarjetas,
desobstrução de bocas de lobo, roçada e limpeza em terrenos e áreas verdes e poda de
árvores, tendo como prioridade os bairros periféricos. Requerimento do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 656/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Saúde, sobre quais as ações e campanhas de orientação e conscientização da sífilis
vdrl em nosso Município. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
657/19 - Requer informações sobre a possibilidade da convocação do concurso de
auxiliar de enfermagem, visando melhorar o quadro de atendentes da categoria.
658/19 - Requer informações sobre a possibilidade da convocação de farmacêuticos
do concurso, visando melhorar o atendimento nas farmácias das unidades básicas de
saúde. 659/19 - Requer informações sobre a possibilidade de encaminhar servidores
do cargo de Serviços Gerais para o Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves, devido a não reposição de funcionários
aposentados. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 660/19 Requer informações, junto à SAE, a respeito da cobrança a munícipes sobre serviços
de manutenção da rede de água e esgoto realizada nas ruas. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 661/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se ampliar a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 662/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 134/2018, que solicita a instalação de redutor de velocidade na Rua São
Paulo, próximo ao cruzamento com a Rua Paraná. 663/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 371/2018, que solicita a instalação de lombofaixa no cruzamento
das Ruas Euclides da Cunha e Dom Pedro I, defronte à EE "Horácio Soares". 664/19
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 533/2018, que solicita limpeza, roçada,
calçamento e instalação de rampa de acessibilidade, bem como melhorias na
iluminação pública da viela que corta os Jardins Ouro Fino e São Domingos. 665/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 696/2018, que solicita a instalação de
grades de proteção lateral e teto na rampa que dá acesso aos andares superiores do
Centro Cultural Tom Jobim. 666/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se

disponibilizar porteiro (orientador), 24 horas por dia, no Centro Pop, de forma a
transmitir maior segurança para os usuários e vizinhos que residem nas proximidades.
667/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar porteiro
(orientador), 24 horas por dia, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool Drogas CAPS AD, de forma a transmitir maior segurança aos usuários e vizinhos que
residem nas proximidades. 668/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar um dia da semana para que possa ser realizada a "Feira da Lua" de
forma itinerante, passando a ser realizada em mais bairros do Município. 669/19 Requer informações a respeito dos débitos existentes da Prefeitura Municipal junto à
SAE, esclarecendo os valores atualizados até a presente data. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 670/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se adotar providências para realizar melhorias na captação das águas
torrenciais oriundas da Rodovia Raposo Tavares, que vêm inundando as residências
da Vila Brasil, Jardim Josefina e bairros adjacentes. 671/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar encontros de violeiros do Município e região, na
Concha Acústica Sérgio Nunes. 672/19 - Requer informações, junto ao DER Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a possibilidade de se realizar pintura
de sinalização de solo e instalar placas de advertência (Passagem Sinalizada de
Pedestres) em toda a extensão da Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano do
Município, onde não há passarelas. 673/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para se implantar guard-rail (mureta de proteção)
na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, no trecho paralelo ao Córrego Águas das Furnas.
674/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde
ao ar livre na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia. 675/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se comprar veículo adaptado para o transporte de cadeirantes, que
atenda a todas as secretarias municipais. 676/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar uma base da Polícia Militar no Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. 677/19 - Requer informações, junto ao DER Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a possibilidade de se construir
ciclovia na Rodovia Mello Peixoto, no Município. 678/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar estacionamento 45 graus no canteiro central da
Avenida Milton Machado - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
679/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de ginástica,
para ambos os sexos, na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 680/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de capoeira, para ambos os
sexos, na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 681/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se disponibilizar atendimento odontológico na UBS "Região
Oeste" - Jardim São Judas Tadeu. 682/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar cobertura na quadra poliesportiva da Associação de Moradores de
Bairros da Vila São Luiz. 683/19 - Requer informações, junto à SAE, sobre a
possibilidade de se realizar coleta de lixo (uma vez por semana) no Conjunto de
Chácaras Salto do Turvo. A seguir, o Primeiro Secretário apresentou as indicações da
Quarta Sessão Ordinária: Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 348/19
- Solicita repintura de sinalização de solo indicando vagas de estacionamento para
idoso na Rua 9 de Julho, 644, defronte à sede da AIPOMESP Ourinhos. 349/19 -

Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel
Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 350/19 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED, com implementação de energia solar, na pista de
caminhada do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, em especial onde se
encontra o quiosque do pedalinho, bem como ao redor do referido parque e no
entorno de seu lago. Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 351/19 Solicita roçada e limpeza na Rua Francisco Gonçalves de Almeida, defronte ao nº 55
- Vila Operária. 352/19 - Solicita roçada e limpeza na praça localizada entre as Ruas
Maria de Lourdes Correia e Vereador Vanderlei Marcante - Conjunto Habitacional
Ourinhos H. 353/19 - Solicita a instalação de iluminação pública na Rua Francisco
Gonçalves de Almeida, defronte ao nº 55 - Vila Operária. 354/19 - Solicita a
instalação de iluminação pública na praça da Rua Ruth Diniz Barbosa - Conjunto
Habitacional Ourinhos I. 355/19 - Solicita a retirada de entulhos na praça localizada
entre as Ruas Maria de Lourdes Correia e Vereador Vanderlei Marcante - Conjunto
Habitacional Ourinhos H. 356/19 - Solicita reparos no asfalto da Rua Ruth Diniz
Barbosa - Conjunto Habitacional Ourinhos I. 357/19 - Solicita reparos no asfalto das
Ruas Maria de Lourdes Correia e Vereador Vanderlei Marcante - Conjunto
Habitacional Ourinhos H. 358/19 - Solicita reparos no asfalto da Rua Henrique
Terçariol, no trecho entre as Ruas Francisco Gonçalves de Almeida e Zulmira Lima
dos Santos - Conjunto Habitacional Ourinhos H. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 359/19 - Solicita a instalação de poste de iluminação pública no
canteiro central da Rua Lauro Zimmermann Filho, próximo ao cruzamento com a
Rua Cleudimilson Aparecido Camargo Cruz. 360/19 - Solicita a instalação de poste
de iluminação pública na Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco
Chaves. 361/19 - Solicita a instalação de poste de iluminação pública na Associação
de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 362/19 - Solicita a retirada de tronco
de árvore na Rua Antônio Francisco Saladini, defronte ao nº 38. 363/19 - Solicita a
retirada de galhadas em toda a extensão das ruas do Parque Pacheco Chaves.
Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 364/19 - Solicita melhorias ou a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da
Avenida Vitalina Marcusso. 365/19 - Solicita pavimentação asfáltica nas ruas com
paralelepípedos no entorno da EE "Profa. Justina de Oliveira Gonçalves". Indicação
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 366/19 - Solicita a implantação de
lombofaixa na Rua do Expedicionário, defronte ao Fórum. Indicações do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 367/19 - Solicita reparos e melhorias na calçada no
entorno da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 368/19 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Júlio César Acosta Chimenes, no trecho compreendido entre as Ruas
Raphael Noschesi e Benedito Lopes Silva - Jardim Paris. 369/19 - Solicita poda de
árvore na Rua Rafael Cassetari, no cruzamento com a Rua Ezequias Nogueira de
Souza, ao lado do nº 373. 370/19 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Sérgio
Oliveira de Moraes, defronte ao nº 460. Indicação da Vereadora raquel Borges
Spada: 371/19 - Solicita roçada e limpeza no Centro POP, na área, atrás da horta,

cedida para a sede da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 372/19 - Solicita a implantação
de redutor de velocidade na Rua Irineu Pereira da Silva, defronte ao nº 371 - Jardim
das Paineiras. Indicações do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 373/19 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" e pintura
de sinalização de solo em toda a extensão da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues até a
empresa Café Jaguari. 374/19 - Solicita limpeza e dedetização em área localizada na
Rua Marcelo Aparecido Moraes Antunes, no Residencial Recanto dos Pássaros III,
devido à proliferação de pernilongos, carrapatos e demais insetos que estão
adentrando às casas. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 375/19 Solicita melhorias na sinalização viária próximo a todas escolas municipais, para que
os carros passem em menor velocidade. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
376/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED no
entorno da Praça Nelson de Camargo Nascimento, no entorno da área verde
localizada na Rua Agostinho Paiva, na Praça Antônia Maria Pereira, na área verde
localizada na Rua Renato Mota, na Praça do Agricultor, na Praça Bráulio Alves de
Moura Neto e na praça localizada na Rua Altamiro Pinheiro - Parque Minas Gerais.
377/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda
a extensão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá, das Ruas Francisco Vidal, Pedro
Fernandes Sândano, Prof. Francisco Dias Negrão, José Corrêa Custódio, Olívio
Minucci, Vanderlei Querino da Silva, José Ferreira Filho, Rafael Cassetari, Sebastião
Miranda, Benedito Perino, Wilson de Souza, Alziro Alves da Silva, Manoel dos Reis,
Cesira Sândano Migliari, Antônio Zaki Abucham e Abdallah Abujamra e da Praça
Heráclito Sândano. 378/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Celestino Lopes Bahia, Projetada A,
dos Bancários e Profa. Maria José Ferreira. 379/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED nas Ruas Paschoal Henrique, Vitorio
Christoni e Stela Regina Baxhix, e nas Alamedas Antônio Francisco Barbosa,
Francisco Neto e Thomaz Chine. Rua Paschoal Henrique Rua Vitório Christoni
Alameda Stella Regina Baxhix Alameda Antônio Francisco Barbosa Alameda
Francisco Neto Alameda Thomaz Chine. 380/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, no
trecho entre as Rotatórias Maçônica e São Judas Tadeu. 381/19 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em todo o Distrito
Industrial “Oriente Mori”, nas Ruas Lázaro Lúcio de Carvalho e Clodoaldo Peçanha
Azevedo e nas Avenidas Feodor Gurtovenco, Vitório Tezotto e Hélio Trigolo. 382/19
- Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em torno da
Santa Casa de Misericórdia, nas Ruas Dom Pedro I, Senador Salgado Filho,
Governador Armando Sales, Joaquim de Azevedo - Jornalista e Silva Jardim. 383/19
- Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Viela Antônio Cruz - Jardim Carolina. 384/19 - Solicita a troca de toda a
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Serafim
Signorini - Nova Ourinhos. 385/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED nas Ruas Manoel de Oliveira, Hermínio Sabino, Carlos Augusto
Amaral, Quatro, Treze, Radialista Irineu Veroneze e Maria Pastora da Silva, Dez e

José Gomes dos Santos. 386/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Horácio Soares (Trilha Verde).
387/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Rubem Ribeiro
de Moraes - Jardim São Carlos. 388/19 - Solicita a substituição da iluminação pública
por lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida André Monteiro Rodrigues,
atrás do Residencial Royal Park. 389/19 - Solicita pavimentação asfáltica e
construção de galerias de águas pluviais, guias e rede de esgoto em trecho de 200
metros da Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Jardim São Carlos. 390/19 - Solicita a
instalação de lombofaixa na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 96 Jardim São Jorge. 391/19 - Solicita a revitalização da área verde localizada na
confluência das Ruas Domingos Fernandes Grillo, José Maia de Oliveira - Vicentino
- e Marcelo Caldara - Parque Minas Gerais. 392/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED nas Ruas Jornalista Adalcimar Regina
Guandalini Tupina, Amélia de Jesus Madeira, Aparecido Fernandes Pereira, Deolinda
Otero, Elias Gardim, Dr. Osmar Viana, Francisca Robles Madeira, José de Paula
Vieira, João Lopes Martins, Jandyra Gomes de Oliveira, Rubens Saladini, Sete,
Ricardo Otero, Vitório Toloto, Virgílio Varago e Vanderlei Costa - Jardim São
Silvestre. 393/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED no entorno do Mercado Municipal. 394/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED defronte ao Ourinhos Tênis Clube. 395/19 Solicita a revitalização, bem como instalação de academia da saúde, ao ar livre, na
Praça Nelson de Camargo Nascimento. 396/19 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Carlos Osmar Trombini,
Juan Vidal Santos, Doze e do Corretor de Seguros e da Estrada Municipal Enfermeira
Dona Helena Dias Correia - Jardim Itaipava. 397/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda extensão do Jardim Itaipava.
398/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda
a extensão da Rua José Bonifácio. 399/19 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Bahia, Cambará e Padre
Rui Cândido da Silva. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 400/19 Solicita a instalação de lâmpadas de LED nas ruas onde estão situados prédios
públicos, hospitais, postos de saúde, CRAS, Centro POP, associações de moradores
de bairros, secretarias municipais, Ginásio Municipal de Esportes José Maria
Paschoalick "Monstrinho", Centro Cultural Tom Jobim, quadras poliesportivas,
praças e áreas de lazer. 401/19 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas
do Jardim Itamaraty. 402/19 - Solicita a realização troca do telhado, bem como
reforma do alambrado, da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 403/19 - Solicita
limpeza e varrição periódica, ao menos uma vez por semana, em todas as praças do
Município. 404/19 - Solicita limpeza em todas as bocas de lobo do Jardim Josefina.
405/19 - Solicita a construção de calçada ao redor da área de lazer da Associação de
Moradores de Bairros do Jardim Guaporé. 406/19 - Solicita melhorias e pintura na
quadra esportiva da EMEF "Pedagogo Paulo Freire". 407/19 - Solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Paulino Ferreira. 408/19 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Michail
Gurtovenko. 409/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Senador Salgado Filho,

entre as Ruas Dom Pedro I e Joaquim de Azevedo - Jornalista. 410/19 - Solicita a
instalação de balanção de concreto na Rua Maria Galdina Rabello com a Rua Adail
Faria da Cunha - Jardim Josefina. 411/19 - Solicita patrolamento, encascalhamento e
limpeza na Rua Francisco Masiero, no trecho entre as Ruas Sebastiana Cândida de
Paula Carvalho e Stella Maria Toloto. 412/19 - Solicita a instalação de lombofaixa ou
outro tipo de redutor de velocidade na Rua Jamil Chequer Loteamento Águas do
Eloy. 413/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Rua
Stella Maria Toloto. 414/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a
extensão da Rua Fernando José Monteiro. 415/19 - Solicita capina, limpeza e pintura
das guias e sarjetas dos Jardins Guaporé e Industrial e das Vilas São Luiz e Christoni.
416/19 - Solicita a construção de uma quadra coberta na EMEI "Nhandeara". 417/19 Solicita poda de árvore na Rua Machado Florence, defronte ao nº 303. 418/19 Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas regulamentadoras no
cruzamento das Ruas José Corrêa Custódio e Prof. Francisco Dias Negrão - Vila
Sândano. 419/19 - Solicita recuperação de quebra-molas na Avenida José Marques de
Souza. 420/19 - Solicita instalação de lixeira defronte ao NEI "Profa. Hilda Kortz
Amaral Santos". 421/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no
cruzamento da Rua Vereador Adelino Breve com a via pública entre a Rua Alcides
Camargo e a Alameda Bráulio Alves de Moura - Loteamento Angelina Marcante.
422/19 - Solicita a instalação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas José
do Patrocínio e Prof. Cândido Barbosa Filho - Parque Minas Gerais. 423/19 - Solicita
a erradicação de árvore na Avenida Henrique Migliari, defronte ao nº 525 - Vila Boa
Esperança. 424/19 - Solicita poda de árvore na Rua João Ferreira, defronte ao nº 509
- Vila São Luiz. 425/19 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como a pintura de
sinalização de solo, em todos os redutores de velocidade da Rua Dr. Antônio Prado.
426/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda
a extensão da Rua Mário Furini. 427/19 - Solicita vedação das caixas de cimento que
ficam no pátio do NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos". 428/19 - Solicita limpeza
de boca de lobo na Rua Duque de Caxias, defronte ao nº 928. 429/19 - Solicita
melhorias na iluminação pública ao redor do Seminário Josefino Nossa Senhora de
Guadalupe. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 430/19 - Solicita a instalação
de iluminação pública no canteiro central da Rua Lauro Zimmermann Filho, defronte
à EE "Pedro Antônio Ferraz de Andrade" - Jardim Itamaraty. Moção do Vereador
Salim Mattar: 20/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida de Jesus
Souza. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura das moções
apresentas à mesa: Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 21/19 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Ronildo de Campos. Moção do Vereador Abel Diniz
Fiel: 22/19 - De congratulações ao Escritor Carlos Alberto Coutinho, pelo
lançamento do seu segundo livro "Mesa do Senhor ou Mesa dos Demônios?", no dia
16 de fevereiro de 2019. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 23/19 De congratulações à Escola de Futebol Nova Geração, pela conquista da Copa
Mercosul de Taquarituba em duas categorias. Moções da Vereadora Raquel Borges
Spada: 24/19 - De congratulações à parceira entre o Centro de Ressocialização (CR),
a Unidade de Formação Inicial e Continuada (UFIEC), do Centro Paula Souza, e a
ETEC Jacinto Ferreira de Sá, pelos cursos oferecidos aos reeducandos do Centro de

Ressocialização (CR). 25/19 - De congratulações à Vereadora Simone Matias
Rodrigues, por ser a primeira mulher a ocupar o cargo de Presidente da Câmara de
Ibirarema. Moção dos Vereadores Raquel Borges Spada e Mário Sérgio
Pazianoto: 26/19 - De congratulações aos policiais da Força Tática e o Cão Farejador
Bóris que participaram da ocorrência de tráfico de drogas na Rua Gaspar Ricardo.
Moção dos Vereadores Caio César de Almeida Lima, Alexandre Araujo Dauage
e Salim Mattar: 27/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Eizo Iwano. Moções do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 28/19 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Roseli Garcia Romero. 29/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Eloá Leal de
Aguiar. 30/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Terezinha Damasceno Martins. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que a
votação e a discussão dos requerimentos e indicações lidos das Primeira, Segunda,
Terceira e Quarta Sessões Ordinárias 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. O Vereador Flávio
Luís Ambrozim pediu destaque aos requerimentos nº. s 158/19, 173/19, 553/19,
554/19, 555/19, 556/19 e 557/19. O Vereador Alexandre Araujo Dauage pediu
destaque aos requerimentos nº. s 54/19, 116/19, 139/19, 140/19, 148/19, 154/19,
182/19, 241/19. O Vereador Mário Sérgio Pazianoto pediu destaque aos
requerimentos nº. s 547/19 e 604/19. O Vereador Flávio Luís Ambrozim solicitou a
retirada do Requerimento nº. 609/19. Não mais havendo pedidos de destaque de
requerimentos, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s
02 a 408/2019 e as moções nº s 02 a 05, 07 e 08/2019, remanescentes da primeira
sessão ordinária de 2019; bem como os requerimentos nº s 412 a 503/2019 e a moção
nº. 12/2019, remanescentes da segunda sessão, os requerimentos nº s 505 a 590/2019
e as moções nº s 15 e 18/2019, remanescentes da terceira sessão e os requerimentos
nº s 600 a 686/2019 e as moções nº s 22 a 26/2019 com exceção das matérias
destacadas e dos retirados de nº. s 1, 22, 23, 305, 575, 577 e 582. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Salim
Mattar, Abel Diniz Fiel, Raquel Borges Spada, Alexandre Araujo Dauage, Mário
Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, José Carlos Vieira dos
Santos, Ariovaldo de Almeida Silva, Cícero de Aquino. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente assumisse a Sessão para fazer o uso da
palavra. Reaberta a sessão, fez o uso da palavra o Vereador Alexandre Florencio Dias.
Em seguida, o Presidente reassumiu a sessão e ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, colocou em discussão o Requerimento nº. 607/2019, proveniente do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que requer dilação de prazo da comissão
parlamentar de inquérito, instaurada pelo ato nº 02/2018 (CPI da Cooperativa das
Artes). Não havendo mais quem queira se manifestar, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei
Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para
responder às informações solicitadas através de requerimentos. Na sequência, o Sr.
Presidente colocou em discussão as matérias destacadas. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 54/2019. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Alexandre Araujo
Dauage. Não havendo mais quem queira se manifestar, foi colocado em votação,

APROVADO por unanimidade. Findo o horário do expediente, o Senhor
Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o
Vice-Presidente realizou nova chamada para verificação do quórum regimental para
dar início à Ordem do Dia: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre
Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de
Almeida Silva, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio
Abel, José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges
Spada e Salim Mattar (treze Vereadores presentes). Havendo número legal e
estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 04/2019, de procedência do Vereador José Carlos Vieira do Santos que dispõe
sobre denominação de próprio municipal (Praça Ailton Lorenzon). Ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº. 03/2019, de
iniciativa dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Cícero de Aquino que altera o caput
e o § 1º. do Artigo 1º. da Resolução nº. 04/2007, inserindo a categoria Policial Civil
no rol de homenageados com a concessão do Diploma “Policial Destaque do Ano”.
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim
e Caio César de Almeida Lima solicitaram a consignação da presença. Por questão
de ordem, o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim apresentou o Requerimento
nº. 688/2019 solicitando a composição de Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar e fiscalizar possíveis irregularidades da Superintendência
de Água e Esgoto – SAE. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do Requerimento nº. 688/2019 apresentado e
contendo cinco assinaturas. Após a leitura do Requerimento nº. 688/2019, o
Senhor Presidente determinou, conforme o artigo 78 do regimento interno, que a
comissão está constituída. Por questão de ordem, fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores José Carlos Vieira dos Santos, Flávio Luís Ambrozim e Abel
Diniz Fiel. Na sequência, foi realizado o sorteio para a composição dos membros da
CPI e o Senhor Presidente declarou os nomes dos seguintes Vereadores sorteados
para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito: JOSÉ CARLOS VIEIRA
DOS SANTOS, ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA, ANÍSIO APARECIDO
FELICETTI, ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, CARLOS ALBERTO COSTA
PRADO, APARECIDO LUIZ E MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO. Dando
continuidade à sessão, fizeram uso da palavra para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz, Flávio
Luís Ambrozim, Alexandre Araujo Dauage, Ariovaldo de Almeida Silva e Abel Diniz
Fiel. Não havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta 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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