ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS
– ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e
onze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Exdicionário n°. 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 Araujo Dauage. Feita
a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel,
Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado,
Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim,
Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de
Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em votação a Ata da
3ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios recebidos:
Comunicados nº. s CM 1788, 1789 e 1790/2017 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
informando sobre a liberação de recursos financeiros ao Município destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. Ofício SMPF 020/2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando os Boletins Diários de Caixa e os
Diários da Tesouraria referentes ao período de 19 de agosto a 29 de dezembro de
2016. Ofício SMPF/ Contabilidade nº 16/2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, relacionando a transferência de recursos da União
ao Município, no mês de janeiro de 2017. Ofício nº. 05/2017 - "Senhor Presidente:
Em relação ao Ofício nº. 04/07/2017, de 16 de fevereiro de 2017, subscrito por Vossa
Excelência, e por meio da qual foram encaminhados ao Juízo desta 1ª. Vara Federal
de Ourinhos, SP, a Lei Orgânica do Município de Ourinhos, e o Regimento Interno
da Câmara Municipal de Ourinhos, cabe a esta magistrada fazer duas ponderações.
A primeira, consiste em agradecer ato de tal deferência, que sobretudo demonstra
sua ciência de que os Poderes do Estado, em quaisquer de suas esferas, devem
procurar interagir em harmonia. A segunda, de que os motivos que pautaram a
atuação da Comissão Especial da Câmara, quando da revisão e atualização da Lei
Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, tais como o bem comum,
interesse público, igualdade, solidariedade, entre outros princípios constitucionais,
além de corresponderem a valores igualmente adotados pela atuação desta Justiça
Federal de Ourinhos, quando do exercício jurisdicional, denotam o elevado

sentimento cívico e democrático do qual está imbuída essa Casa Legislativa. Desta
forma, este Juízo coloca-se à disposição desse Poder Legislativo, presidido por vossa
pessoa, para tudo aquilo que for de sua competência e que atender aos interesses do
bem comum. Sem mais para o momento, apresento protestos de elevada
consideração. Elídia Aparecida de Andrade Corrêa – Juíza Federal." Os ofícios que
foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. Na
sequência, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 11/17 de iniciativa do
Prefeito Municipal que intitui o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB -,
compreendendo os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e drenagem urbana nas localidades do Município de Ourinhos – SP e
dá outras providências. Projeto de Lei nº. 12/17 oriundo do Senhor Prefeito
Municipal que dispõe sobre a desafetação de imóveis e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 13/17 de procedência do Vereador Alexandre Araújo Dauage que
autoriza o Poder Executivo, por intermédio da SAE – Superintendência de Água e
Esgoto -, a receber doações de seus usuários à Associação da Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 14/17 de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal que altera os Anexos II e II da Lei nº. 6.016, de
04 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei
nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do
exercício financeiro 2017 da Prefeitura Municipal e dá outras providências. Projeto
de Lei nº.15/17 oriundo do Prefeito Municipal que estabelece o logotipo
comemorativo oficial do centenário de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Lei nº. 16/17 de procedência do Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da
Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe o Plano Plurianual e Anexos V
e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da SAE e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 17/17 de iniciativa do Prefeito Municipal que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 8.515.500,00 (oito milhões,
quinhentos e quinze mil e quinhentos reais) e dá outras providências. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Dando
prosseguimento, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 644/17 - Requer informações sobre a destinação adequada de
resíduos, como: galhadas, grama, mato e outros, oriundos da limpeza interna de
imóvei e terrenos particulares. 645/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, sobre a programação para a realização do curso de
poda de árvores para munícipes interessados. Requerimentos do Vereador Cícero
de Aquino: 646/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando construir calçamento ao redor do campo de futebol da Sandiza, situado entre
as ruas Sebastião Miranda e Ezequias Nogueira de Souza. 647/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando construir calçamento
ao redor da Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança – 2ª Seção e
Parque Minas Gerais, entre a Rua Antônio Zaki Abucham e a Viela Antônio Cruz.

Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 648/17 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se efetuar estudos visando ao incentivo e apoio à
realização de cursos de Mestrado e Doutorado por profissionais da Rede Municipal
de Educação. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 649/17 - Requer
informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de continuar as substituições das
tubulações de concretos (emissários), que estão paradas próximo à Vila Brasil. 650/17
- 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
estão quebrados. 651/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Cultura, sobre a possibilidade de se reparar os assentos do Teatro Municipal Miguel
Cury, pois alguns estão quebrados. 652/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à construção de pista de caminhada e
ciclovias na Avenida Santino Brianezi – Jardim Santos Dumont. 653/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de
praças em áreas verdes nos Jardins Vereda I e II, das Acácias e Residencial Recanto
dos Pássaros I, II e III. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 654/17 Requer informações a respeito da existência de subsídios para a participação de
professores da Rede Municipal de Ensino em congressos, seminários e eventos
similares. 655/17 - Requer informações sobre as famílias atendidas pelo programa
Bolsa Escola no Município. 656/17 - Requer informações sobre os programas de
complementação alimentar de apoio às famílias carentes. 657/17 - Requer
informações sobre os testes realizados visando à garantia da qualidade da água
fornecida à população. 658/17 - Requer informações a respeito das providências
adotadas para detectar a presença de carrapatos-estrela no Município.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 659/17 - Requer
informações a respeito da cessão de servidores municipais custeados pelos cofres
públicos para prestar serviços em outros órgãos ou entidades. 660/17 - Requer
informações sobre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentistas, por
unidade básica de saúde e posto de saúde da família. 661/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir ciclovia e pista de caminhada em toda a extensão
da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 662/17 - Requer informações a respeito do fornecimento de filtro solar
para funcionários públicos, cujas atividades exijam elevada exposição ao sol.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 663/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de rua entre o Residencial
Parque Gabriela e o condomínio fechado a ser construído na antiga Bunge.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 664/17 - Requer informações a
respeito da existência de programa de orientação e acompanhamento integral aos
atletas em treinamento na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 665/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar a cessão do prédio antigo da UNESP de Ourinhos à Fatec
Ourinhos, visando à viabilização de mais cursos. Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 666/17 - Requer informações a respeito da realização de
diagnósticos precoces, pelo Serviço Municipal de Saúde, para a detecção de
anomalias. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 667/17 - Requer

informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura e à Secretaria Municipal de
Educação, sobre a possibilidade de se resgatar as tradições das apresentações de
desfiles, músicas e outros eventos. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 668/17 - Requer informações a respeito dos outdoors existentes no Município.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 669/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de praça em área verde,
com academia da saúde e campo de futebol, entre as Ruas Francisco Vara e Pedro
Fernandes Sândano - Jardim São Domingos. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 670/17 - Requer informações sobre a existência de programa de
acompanhamento do nível de colesterol infantil no Município. Requerimento do
Vereador Éder Júlio Mota: 671/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar, em parceria com o SESI - Serviço Social da Indústria -, o Programa SESISP - Atleta do Futuro. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima:
672/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde e
praça em área verde no Jardim São Silvestre, entre as Ruas José de Paula Vieira e
João Lopes Martins. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 673/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar, com urgência, vigilante para
prestar serviços na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 674/17 - Requer informações a respeito do critério de abono de
faltas escolares a estudantes que participam de competições esportivas.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 675/17 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Cultura, sobre a possibilidade de se realizar parcerias com as
igrejas evangélicas, dando suporte e estrutura para a elaboração de retiro gospel nos
dias de carnaval. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 676/17 - Requer
informações a respeito da existência de acompanhamento médico para funcionários
públicos que trabalham no turno da noite. Requerimentos do Vereador Caio César
de Almeida Lima: 677/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando implantar praças e academias da saúde em áreas verdes no Jardim
Santa Fé. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 678/17 Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma base da Polícia Militar
no Jardim Santa Fé II. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 679/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
manutenção no poste de iluminação pública da Rua Sílvio Correia da Silva - Nova
Ourinhos -, cerca de 20 metros do nº 643, pois corre o risco de cair. Requerimentos
do Vereador Caio César de Almeida Lima: 680/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando implantar praça e academia da saúde em
área verde no Jardim Júlia. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
681/17 - Requer informações sobre a programação de operação "tapa-buracos" no
Jardim Brilhante. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 682/17
- Requer informações sobre a colocação de material de propaganda em árvores e
postes do Município. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 683/17 Requer informações sobre a possibilidade de se construir calçada em torno da área
verde situada entre as Ruas José Campos de Azevedo e Amélia de Jesus Madeira Jardim Nazareth. 684/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
canteiro central na Avenida Gastão Vidigal, entre a rotatória da Rua Rio de Janeiro e a

rotatória da Avenida Dr. Altino Arantes. 685/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se estudar a instalação de academia ao ar livre na área verde da Rua
Amélia de Jesus Madeira - Jardim Nazareth. 686/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar roçada em área verde da Alameda Luiz Ferreira, ao lado
do nº 18 - Jardim das Paineiras. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 687/17 - Requer informações sobre a colocação e distribuição de material de
propaganda em vias e logradouros públicos. 688/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à instalação de posto de atendimento
bancário no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 689/17 - Requer
informações sobre quais ruas receberam recapeamentos asfálticos, do início do ano
até a presente data, com recursos provenientes de emendas parlamentares.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 690/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se fornecer tiras de medição de glicose à
população, através da ADO - Associação dos Diabéticos de Ourinhos. Requerimento
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 691/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando o pagamento dos adicionais de
insalubridade e periculosidade aos profissionais da área odontológica. 692/17 Requer informações sobre o fornecimento de EPI’s - Equipamentos de Proteção
Individual -, aos servidores municipais. 693/17 - Requer informações sobre a
regulamentação do trânsito de bicicletas no Município. 694/17 - Requer cópia do
resumo das folhas de pagamento do funcionalismo municipal. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 695/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar uma base da Polícia Militar no Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 696/17 - Requer informações sobre os critérios atuais obedecidos para o
fornecimento de vale-transporte aos servidores municipais. Requerimento do
Vereador Éder Júlio Mota: 697/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar um centro integrado de monitoramento de câmeras e controle de operações,
priorizando as entradas e saídas do Município e demais locais de maior circulação de
pessoas. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 698/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se contratar vigilantes para trabalharem nas
EMEFs, EMEIs e NEIs. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 699/17 Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Educação realizarem exames de diabetes em crianças das
escolas municipais, obtendo diagnóstico para tratamento. Requerimento do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 700/17 - Requer informações referentes ao
Programa de Saúde da Família. 701/17 - Requer informações a respeito da
perspectiva de construção de moradias populares no Município. 702/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à terceirização de
determinadas tarefas de empresas privadas, destinando-as aos assistidos por entidades
filantrópicas de Ourinhos, como a APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Ourinhos -, a AADF - Associação de Assistência ao Deficiente
Físico -, entre outras. 703/17 - Requer informações sobre a estrutura de exames
otológicos disponibilizados para a população ourinhense na Rede Pública de Saúde.

704/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Programa de
Residências Inclusivas. 705/17 - Requer informações detalhadas sobre as Áreas de
Proteção Permanente – APP - de Ourinhos. 706/17 - Requer informações a respeito
da sistemática de distribuição de medicamentos pela Rede Municipal de Saúde.
707/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando ao
desenvolvimento do Programa Municipal de Término da Casa Própria. 708/17 Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver o 1°. Seminário sobre
Obesidade na Infância e Adolescência. 709/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à realização da 1ª. Conferência Regional
da Cultura. 710/17 - Requer informações a respeito do percentual de veículos
movidos a álcool combustível da frota municipal. 711/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se desenvolver o Programa Nutrição Cidadão, como meio de
disseminação de conhecimentos nutricionais. 712/17 - Requer informações a respeito
das atividades lúdicas pedagógicas executadas pelas EMEIs e pelos NEIs.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 713/17 - Requer que seja
oficiada a empresa de telefonia móvel Vivo, solicitando a melhoria do sinal nos
bairros próximos ao Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá e ao Jardim Paulista.
714/17 - Requer que seja oficiada a empresa de telefonia móvel Vivo, solicitando a
ampliação do tráfego de dados e voz da operadora. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 715/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à implantação de um posto de saúde no Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 716/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à colocação
de cerca com alambrado no campo de futebol do Jardim Anchieta, bem como
construir vestiário com banheiros e chuveiros. Requerimento do Vereador Éder
Júlio Mota: 717/17 - Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria
Municipal de Educação realizar reformas e pinturas nas creches municipais.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 718/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando instalar academia da saúde na Associação
de Moradores de Bairros da Vila São Luiz. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 719/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando locar o imóvel da Rua Roque de Carvalho nº 64 - Jardim Itamaraty -,
defronte ao NEI "Curupira", a fim de sanar a questão da grande demanda de crianças
que necessitam de vagas. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 720/17 Requer informações sobre a possibilidade de se criar um Conselho Municipal de
Defesa Civil, com o intuito de prevenir desastres da natureza, firmando convênio com
o Governo Estadual, juntamente com o Departamento de Defesa Civil.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 721/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir uma base da Polícia Militar no
Jardim América. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 722/17 Requer informações sobre se alguma escola possui o programa “Escola Conectada”.
723/17 - Requer informações sobre os valores gastos pela Prefeitura, mês a mês, nos
últimos 3 anos, referentes ao uso de telefones móveis corporativos e fixos.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 724/17 - Requer informações a
respeito de estudos da possibilidade de se criar cursos preparatórios ao vestibular,

para estudantes carentes. 725/17 - Requer informações a respeito de programas de
controle da pediculose. 726/17 - Requer informações sobre ações referentes à
preservação do meio ambiente para os anos de 2017 e 2018. 727/17 - Requer relatório
das condições dos equipamentos de trabalho da Administração Municipal e qual a
necessidade de novos equipamentos, por departamento e por secretaria. 728/17 Requer informações a respeito dos benefícios e das despesas geradas pela UMMES União dos Municípios da Média Sorocabana - para o município de Ourinhos. 729/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se promover estudo visando à
identificação e tratamento da ambliopia em estudantes da Rede Municipal de Ensino.
730/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a
definição de um produto típico da cidade de Ourinhos. 731/17 - Requer informações
a respeito de estudos para a construção de um novo cemitério, podendo ser vertical ou
não, no Município. 732/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se estender
o benefício da merenda escolar a professores e funcionários da Rede Municipal de
Ensino. 733/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se conceder ao
servidor público um dia de folga por ano, para a realização de exames preventivos
contra o câncer. 734/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à criação do Centro Municipal Odontológico, onde, em um único
local, melhor aparelhado e mais adequado ao atendimento da população, se prestaria
serviços ininterruptos aos pacientes. 735/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se tornar obrigatória a participação dos empregados de bares,
restaurantes e similares em cursos e palestras sobre higiene no manuseio de
alimentos, promovidos pela Vigilância Sanitária, e estabelecendo que a renovação do
alvará de funcionamento dos estabelecimentos do gênero poderia estar submetida à
apresentação do certificado de participação dos empregados nos referidos cursos.
736/17 - Requer informações a respeito de atividades motivadoras ao hábito da
leitura junto a crianças em idade pré-escolar. 737/17 - Requer informações sobre a
possibilidade da realização de um concurso municipal, entre estudantes de cursos
superiores, visando à produção de uma monografia com o tema “Como Atrair
Empresas para Ourinhos”. 738/17 - Requer informações a respeito do cadastro e de
ações de vigilância de ambulantes e similares que ofertem gêneros alimentícios à
população. 739/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir um livro
infantojuvenil nas cestas básicas distribuídas pela Secretaria Municipal de Assistência
Social. 740/17 - Requer informações a respeito da realização e com qual
periodicidade a Vigilância Sanitária avalia a procedência das tintas utilizadas e a
higiene dos locais onde são realizadas tatuagens em Ourinhos. 741/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se fiscalizar e orientar a obrigatoriedade
de implantação de cobertura em ferros-velhos, depósitos de pneus e atividades afins
no Município. 742/17 - Requer informações sobre a existência de programa de
orientação postural para os escolares da Rede Municipal de Educação. 743/17 Requer informações a respeito da existência de estudos sobre os motivos que levam
indigentes a recusar o atendimento de programas do Núcleo POP e outros, da
Secretaria Municipal de Assistência Social. 744/17 - Requer informações a respeito
da possibilidade de se implantar, com urgência, o Sistema 5S na Administração
Municipal. 745/17 - Requer informações a respeito de quais setores da Administração

Municipal praticam, efetivamente, a deposição reciclável de lixo. 746/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade da realização de campanha visando à doação
de livros às bibliotecas municipais de Ourinhos. 747/17 - Requer informações, junto à
SAE, a respeito da possibilidade de organização de coleta de sacos plásticos com
folhas e galharias de pequeno porte nas ruas do Município. 748/17 - Requer
informações a respeito dos uniformes escolares do Município. 749/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 6.217/2015, de autoria
do Vereador Inácio José Barbosa Filho, que dispõe sobre a proibição de contratações
de parentes, até o quarto grau, de agentes públicos, conforme especifica, para cargos
de provimento em comissão ou em caráter temporário e dá outras providências.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 750/17 - Requer informações
se há estudos e previsão para transferência do Centro Pop para outro local.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 751/17 - Requer informações, junto à
SAE, sobre a possibilidade de se realizar estudos visando alterar o nível de
vencimento dos coletores, do nível III para V. Realizada a leitura de todos os
requerimentos, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a
leitura das Indicações apresentadas: Indicação do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 265/17 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Sidney
Benedito de Oliveira, próximo ao nº 239 - Jardim Estoril. Indicação do Vereador
Éder Júlio Mota: 266/17 - Solicita roçada e limpeza na Praça Gercon Teixeira
Barbosa, localizada entre as Ruas Santa Cruz do Rio Pardo, José Justino de Carvalho
e José das Neves Júnior – Jardim Matilde. Indicação dos Vereadores Caio César de
Almeida Lima e Éder Júlio Mota: 267/17 - Solicita roçada e limpeza ao redor do
Córrego do Jacuzinho, que se inicia na Rua João Rolli - Jardim Matilde. Indicação
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 268/17 - Solicita troca de lâmpadas dos
postes de iluminação pública da Rua Ivorene Ferreira. Indicação do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 269/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Deolinda Otero,
defronte ao nº 253. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 270/17 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Santa Catarina. 271/17 - Solicita a
instalação de iluminação pública, bem como a realização de roçada e limpeza, na
ponte de travessia que interliga o Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi e o
Jardim Colorado. Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima: 272/17 Solicita retirada de galhada da Rua Gonçalves Ledo, defronte ao nº 461. 273/17 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Vereador Geraldo
Bernardini - Vila Boa Esperança. 274/17 - Solicita implantação de lombofaixa ou
redutor de velocidade na Rua Pedro Migliari "Tico", defronte ao nº 831. 275/17 Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas João Rolli e Maria
Cavezalli Mella. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 276/17 Solicita pintura da quadra poliesportiva do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 277/17 Solicita instalação de lombofaixa ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua José
Justino de Carvalho, defronte ao nº 1.555, próximo à Capela Nossa Senhora de
Fátima - Jardim Matilde. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
278/17 - Solicita pintura da quadra poliesportiva da Praça Edvaldo José de Melo Conjunto Habitacional Caiuá. Indicação do Vereador Caio César de Almeida

Lima: 279/17 - Solicita recolhimento de galhada em toda a extensão do Parque
Minas Gerais. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 280/17 - Solicita
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua José Ferreira Filho - Vila
Sândano. 281/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Geraldo Alves - Jardim Brilhante. 282/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua Pedro Fernandes Sândano - Jardim São Francisco. Indicação do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 283/17 - Solicita operação "tapa-buracos"
em toda a extensão do Jardim Itamaraty. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
284/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Francisco
Vidal. 285/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Manoel
dos Reis - Vila Adalgisa. 286/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Alziro Alves da Silva - Vila Adalgisa. 287/17 - Solicita operação
“tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Wilson de Souza. Indicação do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 288/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Vitório
Christoni. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 289/17 - Solicita
a construção de redutor de velocidade na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, defronte
à Central de Polícia Judiciária, nos dois sentidos. 290/17 - Solicita a construção de
redutor de velocidade na Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", defronte
à Secretaria Municipal de Educação, nos dois sentidos. Indicação do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 291/17 - Solicita roçada e limpeza nas proximidades da
ponte que liga os Jardins Colorado e do Sol. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 292/17 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Ivo Campiom, a partir do nº 101
- Parque das Flores. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 293/17 Solicita a instalação de iluminação pública entre os Jardins Colorado e do Sol.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 294/17 - Solicita retirada de galhada da
Rua 13 de Maio, defronte ao nº 653 - Vila Perino. Indicação do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 295/17 - Solicita recapeamento asfáltico nas Ruas Chile, Espírito
Santo e Floriano Peixoto. 296/17 - Solicita pintura de sinalização de solo nos
cruzamentos da Rua Ana Neri – Vila Marcante. 297/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo nos cruzamentos da Rua Francisco Crespo - Vila Marcante.
298/17 - Solicita pintura de sinalização de solo nos cruzamentos da Rua Servidor
Manoel Costa (Duca) - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 299/17 Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Avenidas Presidente
Goulart e Santino Brianezi - Jardim Santos Dumont. Indicação do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 300/17 - Solicita melhorias na iluminação pública em toda a
extensão da Rua Pedro Alexandre - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 301/17 - Solicita limpeza e
canalização do Córrego Água da Veada. 302/17 - Solicita, com urgência,
patrolamento e cascalhamento na Estrada de Guaraiúva. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 303/17 - Solicita roçada na Avenida Renato da Costa Lima,
próximo ao nº 451, defronte ao novo Campus da Unesp - Residencial Ville de France.
Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 304/17 - Solicita instalação
de redutor de velocidade na Rua São Paulo, próximo ao cruzamento com a Rua
Paraná. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 305/17 - Solicita roçada e
limpeza geral em terreno localizado na Rua Narciso Migliari, ao lado do nº 1.065.

306/17 - Solicita operação “tapa-buracos” nas Ruas Chile, Espírito Santo e Floriano
Peixoto - Vila Nova Sá. 307/17 - Solicita troca de lâmpadas no cruzamento das Ruas
Chile e Gaspar Ricardo. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima:
308/17 - Solicita operação "tapa-buracos" nas Ruas Maria Pacheco e Chaves e
Francisco Menezes - Parque Pacheco Chaves. Indicação do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 309/17 - Solicita roçada e limpeza geral em terreno localizado na Rua
Celestino Lopes Bahia, ao lado do nº 636 - Vila São Luiz. Indicação do Vereador
Éder Júlio Mota: 310/17 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Jornalista Heron
Domingues, defronte à Igreja Batista Renovada. Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 311/17 - Solicita poda ou retirada de árvore na Rua Vereador
Agostinho Ribeiro de Carvalho, defronte ao nº 515 - Vila Christoni. 312/17 - Solicita
roçada na EMEF "Profa. Evani Maioral Ribeiro Carneiro" – Vila Boa Esperança.
313/17 - Solicita a execução de monitoramento na EMEF "Profa. Evani Maioral
Ribeiro Carneiro" – Vila Boa Esperança. 314/17 - Solicita a construção de boca de
lobo na Rua Anuar Haddad – Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 315/17 Solicita melhorias na iluminação na trilha verde do Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 316/17 - Solicita a poda de árvores em toda a extensão
da trilha verde do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 317/17 Solicita a troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua Jandyra Gomes de Oliveira.
318/17 - Solicita roçada em toda a extensão do canteiro da Avenida Henrique
Migliari. 319/17 - Solicita retirada de árvore, que está cheia de cupim, na Rua
Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, defronte ao nº 395 – Vila Christoni.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 320/17 - Solicita recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Rua José Corrêa Custódio - Vila Sândano. 321/17 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Rafael Cassetari - Vila Sândano.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 322/17 - Solicita limpeza em todas as
bocas de lobo da Rua Narciso Migliari. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
323/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Sebastião
Miranda - Vila Sândano. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 324/17 - Solicita
limpeza em todas as bocas de lobo da Rua José Carlos Zambido. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 325/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua José Ferreira Filho – Vila Sândano. Indicação do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 326/17 - Solicita a retirada de galhada em toda a extensão
da Vila Boa Esperança. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 327/17 - Solicita a
retirada de galhada na Rua Celestino Lopes Bahia. Indicações do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 328/17 - Solicita a retirada de galhada em toda a extensão do Jardim
Josefina. 329/17 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão do Jardim Ouro Fino.
330/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a
extensão Jardim Ouro Fino. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 331/17
- Solicita a mudança de local da academia da saúde, atualmente instalada na Avenida
Henrique Migliari, para a Praça Bertulino Custódio, na Rua Antônio Soares da Silva.
Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 332/17 - Solicita operação "tapaburacos" em toda a extensão do Jardim Josefina. Indicação do Vereador Santiago
de Lucas Ângelo: 333/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Avenida Feodor Gurtovenco – Distrito Industrial “Oriente Mori”. Indicação do

Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 334/17 - Solicita roçada e limpeza em toda a
extensão do Jardim Josefina. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
335/17 - Solicita a colocação de pedriscos na trilha verde do Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
336/17 - Solicita a cessão do prédio antigo da Unesp de Ourinhos à Fatec de
Ourinhos visando a viabilização de mais cursos. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Ofício da LAMBO: "A LAMBO
(Liga das Associações de Moradores de Bairros de Ourinhos), hoje atende 27 (vinte
e sete), Associações de Moradores de Bairro aptos para estar pleiteando Trabalhos
Sociais, Culturais, Esportivos e Sociais de sua localidade. Em pouco tempo da nova
Diretoria da LAMBO fez fortes parcerias com a Prefeitura Municipal de Ourinhos e
Secretarias para estar trabalhando os Assuntos relevantes e irrelevantes dos Bairros
de Ourinhos, fez também parcerias com os representantes da Câmara Municipal de
Ourinhos - SP, para que possamos juntos estarmos caminhando e oferecendo para a
nossa População uma política Social, com apoio a causa das minorias sociais. Em
pouco tempo já esta sendo feito as reformas dos pedalinhos da FAPI, projetos de
sustentabilidade de peneus, nova sede da LAMBO no Centro de Convivência. Juntos
faremos um forte trabalho voltado a nossa população com projetos de qualidade de
vida, melhorias para os nossos Bairros, nos esportes, festas, reuniões e
reivindicações que os Bairros necessitar. A LAMBO nesta gestão 2017/2021, faz um
trabalho diferenciado, totalmente político abrindo sua porta para o Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário para unificar um forte e grande trabalho na cidade de
Ourinhos. Governo é aquele que vai ao Encontro da população e fomos eleitos para
dar seguimentos a este Encontro. Desde já contamos muito com o apoio dos 15
(quinze) representantes eleitos desta casa paera votar e apoiar os nossos projetos,
que assim encaminharemos para vossas excelências. Ari Tadeu de Souza –
Presidente e Rogério Rosa – Vice-Presidente." O Senhor Presidente solicitou ao
Segundo Secretário que realizasse a leitura das Moções apresentadas. Moção do
Vereador Éder Júlio Mota: 16/17 – De pesar pelo falecimento da Sra. Simeia
Cristina da Silva Domingos. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 17/17
– De pesar pelo falecimento do Sr. Fermínio Costa da Silva. Moção dos Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti e Vereador Éder Júlio Mota: 18/17 – De congratulações
à Secretária Municipal de Saúde, Sra. Cássia Palhas, e à equipe de zoonoses,
coordenada pela Sra. Célia Aparecida Exposto, pela excelente palestra realizada no
dia 14 de fevereiro, sobre Conscientização e Combate à Febre Amarela. Em seguida,
por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a
discussão e a votação dos requerimentos e moções fossem feitas de forma
globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos Senhores
Vereadores presentes. Foi colocado em deliberação do plenário e aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente consultou os Senhores Vereadores se
há algum pedido de destaque de requerimento. Solicitaram pedidos de destaques:
Vereador Éder Júlio Mota nº.s 270, 650, 651, 671, 673, 675/2017; Vereador Cícero de
Aquino nº.s 679, 684 e 719/2017; Vereador Aparecido Luiz nº.s 715 e 718/2017. Não
havendo mais pedidos em destaque, o Senhor Presidente colocou em discussão os
Requerimentos de nº.s 644 a 751/2017 e a Moção de nº.18/17, com exceção das

matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Abel Diniz
Fiel, Aparecido Luiz e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, os requerimentos e moções foram colocados em votação e aprovados por
unanimidade. O Senhor Presidente informou que, com fundamento no Inciso 33,
Parágrafo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de
até 15 dias para responder as informações solicitadas através dos requerimentos. Na
sequência, o Sr. Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas
remanescentes das sessões ordinárias anteriores. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 136/17. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 151/17. Fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 153/17. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota, Aparecido Luiz, Raquel Borges
Spada, Cícero de Aquino, Abel Diniz Fiel e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 157/17. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz e Éder Júlio
Mota. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Findo o horário regimental, o Senhor Presidente
suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor
Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento
Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Não
havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre
os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim, Raquel
Borges Spada, Aparecido Luiz e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito
para uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu muito 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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