ATA DA SÉTIMA 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 vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas
e quinze 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 Sétima 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
6ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
informou que a inscrição para o uso da palavra no expediente está aberta e deve ser
realizada junto ao Primeiro Secretário. 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 solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura na
íntegra do ofício nº.: "Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos à Vossa
Excelência a retirada do Projeto de Lei que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016,
de 04 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos IV e VI da
Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
no exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Enviado através do Ofício 03/12/2017, de 23 de fevereiro de 2017.
Agradeçemos à Vossa Excelência a atenção dispensada ao assunto e valemo-nos da
oportuidade para reiterar os protestos de nossa elevada estima e distindo apreço.
Atenciosamente, Lucas Pocay Alves da Silva, Prefeito Municipal." Realizada a leitura
do ofício, o Senhor Presidente solicitou à secretaria da casa as providências
necessárias para a retirada do projeto. A seguir o Primeiro Secretário deu
continuidade realizando a leitura dos resumos dos ofícios recebidos: Comunicado nº
CM 011947/2017 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, informando sobre a liberação
de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação no Município. Ofício nº 66/2017/DA-SC
da SAE encaminhando cópia do balancete financeiro, referente aos meses de janeiro e
fevereiro de 2017. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores

Vereadores na secretaria da casa. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores
Vereadores que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei
Complementar de nº. 12/17 de iniciativa do Prefeito Municipal que altera
dispositivos da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe
sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. A matéria anunciada será encaminha às
comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme
preceitua o regimento interno. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leituta dos pareceres emitidos pelas comissões: Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei n º. 10/2017. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de
iniciativa do Vereador Santiago de Lucas Ângelo, que dispõe sobre denominação de
via pública a Rua Patrícia Mouro Crivelli Formagio. Não havendo qualquer óbice e
como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao
que me foi dado a opinar, sendo portanto, favorável meu parecer salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, 20 de março de 2017, Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio
César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. O
projeto cujo parecer acaba de ser lido poderá ser inserido na ordem do dia das
próximas sessões. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 949/17 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde, sobre a
possibilidade de se realizar mutirão de exames e cirurgias que estão em espera no
Município, considerando que o AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" atende
13 municípios de nossa região. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
950/17 - Requer informações sobre a necessidade de se instalar redutor de velocidade
na Rua Vicente Ernesto de Lucca, defronte ao nº 22/1. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 951/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se firmar convênio e/ou parceria com faculdades do Município, visando utilizar
estudantes de Educação Física e Enfermagem nas academias da saúde e pistas de
caminhadas do Município. 952/17 - Requer informações sobre os equipamentos de
segurança (para-raios, extintores de incêndio, luz de emergência, etc) instalados nos
prédios públicos estaduais e municipais, bem como nos postos de saúde, creches e
escolas que compõe a Rede de Educação e Saúde no Município. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 953/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
providenciar banheiros químicos na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 954/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se incentivar a participação de pais e comunidade nas
atividades de orientação sobre drogas nas escolas. 955/17 - Requer informações sobre
taxas cobradas no Cemitério Municipal. 956/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar equipamentos de ginástica às margens das trilhas verdes.
957/17 - Requer informações sobre os casos de anorexia e bulimia nervosa em
Ourinhos. 958/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se programar,
durante uma semana, a projeção de filmes a respeito dos danos causados pelas drogas
no ser humano. 959/17 - Requer informações a respeito de estatísticas do Transtorno

do Espectro Autista (TEA), no Município. 960/17 - Requer informações a respeito
de licenciamento dos veículos prestadores de serviços, em Ourinhos. 961/17 Requer informações sobre a possibilidade de se sinalizar, com placas descritivas, os
pontos de interesse histórico, cultural e turístico de Ourinhos. 962/17 - Requer
informações sobre casos de distrofia muscular em Ourinhos. 963/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se iniciar negociações com a Secretaria de
Estado de Esporte, Lazer e Turismo para se criar o Circuito Paulista de Pesca
Esportiva. Requerimento do Vereador Salim Mattar: 964/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar lombada eletrônica na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, próximo ao nº 1.695, defronte à EE "Profa. Maria do Carmo
Arruda da Silva". Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 965/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua José Teixeira Penna - Nova Ourinhos. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 966/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
redutor de velocidade na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito" - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 967/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua José Florêncio nº 152 - Jardim Josefina. Requerimento do
Vereador Salim Mattar: 968/17 - Requer informações sobre medidas adotadas para
a instituição do Programa Saúde da Mulher e dá outras providências, prevista pela
Lei nº 5.889/2013, de autoria deste Vereador. 969/17 - Requer informações sobre
medidas adotadas para a criação do Programa de Apoio às Vitimas de Acidente
Vascular Cerebral - AVC - e dá outras providências, prevista pela Lei nº 5.918/2013,
de autoria deste Vereador. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 970/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde,
referentes ao número de munícipes e quais bairros são beneficiados pelo Programa de
Saúde da Família no Município. 971/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se enviar ofício ao Ministério da Justiça, solicitando a instalação de uma Delegacia
da Polícia Federal no Município. 972/17 - Requer informações sobre o número de
ações judiciais, por indenização, movidas por funcionários públicos envolvidos em
acidentes de trabalho na SAE e na Prefeitura Municipal. Requerimento do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 973/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se desenvolver, junto à Rede Municipal de Ensino, o projeto “Um
Sonho de Cidade”. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
974/17 - Requer informações sobre os valores repassados ao Lar Santo Antônio, a
quantidade de funcionários e suas funções. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 975/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o
Programa Farmácia Solidária. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 976/17 - Requer informações sobre as ações que serão tomadas em relação
aos pontos de alagamentos existentes no Município. 977/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se destinar uma área para a criação de um pomar comunitário
no Município. 978/17 - Requer informações a respeito de quantos pontos de ônibus
(circular) são desprovidos de bancos e cobertura no Município. 979/17 - Requer
informações a respeito das ações para a reabilitação de menores infratores no

Município. 980/17 - Requer informações sobre quais atividades a Prefeitura
Municipal desenvolve nas áreas de esporte, cultura e educação no Centro Social
Urbano - CSU - no Município. 981/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar soltura de peixes no Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes, defronte ao
Royal Park. 982/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar soltura
de peixes na Lagoa defronte ao Hospital da Unimed. 983/17 - Requer informações a
respeito do grande número de plantação de eucalipto em perímetro urbano no
Município. 984/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se doar uma área
para munícipes interessados em construir casas pelo Programa Minha Casa Minha
Vida, do Governo Federal. 985/17 - Requer informações sobre o número de jovens e
adolescentes beneficiados pelo programa do Governo Federal PRONATEC.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 986/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar pintura na quadra poliesportiva localizada na Rua
Masaichi Nishiyama, defronte a Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA).
987/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias nas cestas
de basquete, traves do gol e pintura na quadra poliesportiva localizada na Avenida
Arnaldo da Silva, defronte à EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 988/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias nas cestas de
basquete e traves do gol da quadra poliesportiva localizada na Rua Francelina Grossi
Archangelo, defronte ao nº 925. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 989/17 - Requer informações sobre estudos para implantação de casa de
acolhimento e tratamento de dependentes químicos. Requerimento do Vereador
Abel Diniz Fiel: 990/17 - Requer à Superintendência de Água e Esgoto informações
sobre valores de contas de água e esgoto das instituições religiosas ou afins,
relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2016, bem como de janeiro de
2017. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 991/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar banheiros químicos para a
“Feira do Rolo”, que acontece na Praça Miguel Mofarrej, na Rua 13 de Maio, ao lado
da EE “Domingos Camerlingo Caló”. 992/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias e ampliação da pista de caminhada, junto ao
Córrego do Jacuzinho – Jardim Matilde. Requerimentos do Vereador Aparecido
Luiz: 993/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Alameda Severo Montuleze – Jardim Santa Fé II.
994/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir rampa de
acessibilidade na quadra poliesportiva da EMEF "Prof. Jorge Herkrath" - Parque
Pacheco Chaves. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 995/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se
construir laboratórios de informática nas escolas municipais, visando ajudar no
desenvolvimento dos estudos dos alunos. 996/17 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se realizar parceria com a
Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos para aumentar o número de
leitos para internações de pacientes do SUS, facilitando, assim, os trâmites da UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho" para o hospital e desafogando os setores da UPA.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 997/17 - Requer
informações sobre a Comissão Municipal de Direitos Humanos, bem como quem são

seus integrantes. 998/17 - Requer informações sobre o processo licitatório do
transporte público de passageiros de Ourinhos. Requerimento do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 999/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se disponibilizar banheiros químicos para a "Feira da Lua" da praça do Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.000/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar estudos visando à abertura da Rua 12 de Outubro, a fim de
interligar à Rua Vitório Christoni. 1.001/17 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre quais programas estão sendo
desenvolvidos no Município para as mulheres vítimas de violência doméstica.
1.002/17 - Requer informações a respeito do custo operacional do Centro POP, bem
como o total de profissionais que prestam serviços na unidade. 1.003/17 - Requer
informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, a respeito dos táxis no
Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.004/17 - Requer
informações a respeito dos equipamentos destinados à pulverização de inseticidas e
similares existentes no Município. 1.005/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se programar mutirões, a fim de eliminar as filas de espera em
consultas médicas e cirurgias eletivas. 1.006/17 - Requer informações a respeito dos
equipamentos destinados à roçada de mato existentes em Ourinhos. 1.007/17 Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver campanha
voltada à divulgação e apoio do “comércio de bairro”. 1.008/17 - Requer
informações, junto à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz -, a respeito da
programação de podas de árvores localizadas junto à fiação elétrica. 1.009/17 Requer informações a respeito da existência de estudos que visem à melhoria
estética do Distrito Industrial "Dr. Hélio Silva". Requerimento do Vereador Éder
Júlio Mota: 1.010/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se fazer
parceria com o Governo Federal, a fim de realizar estudos para dar continuidade à
canalização do Córrego Christoni, que deságua no Rio Pardo, e do Córrego
Monjolinho, que deságua no Rio Paranapanema. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.011/17 - Requer informações, junto à Associação Santa
Casa de Misericórdia de Ourinhos, sobre a possibilidade de reabertura do Pronto
Socorro no Município. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.012/17 Requer informações sobre a possibilidade de se promover uma parceria entre a
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, fornecendo os
maquinários, e o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –
fornecendo a fresa asfáltica, para utilização nas estradas rurais do Município.
Requerimento dos Vereadores Santiago de Lucas Ângelo e Cícero de Aquino:
1.013/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapaburacos” ou recapeamento asfáltico na Rua Vereador Antônio Goes - Jardim
Eldorado -, que passa por uma rotatória de nível I. Requerimento do Vereador
Salim Mattar: 1.014/17 - Requer informações a respeito das providências
adotadas para a criação do Programa da Saúde do Homem, de acordo com a Lei
n°. 5.982, de 9 de setembro de 2013. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.015/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
placas orientadoras de trânsito, com o patrocínio da iniciativa privada. 1.016/17 -

Requer informações sobre quantos e quais os profissionais existentes em cada
núcleo e escola municipal de educação infantil. 1.017/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se constituir frentes de trabalho visando à colocação de
blocos sextavados de concreto nas vielas do Município. 1.018/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se identificar estabelecimentos que
comercializam tabaco e bebidas alcoólicas próximo às escolas. Requerimento do
Vereador Salim Mattar: 1.019/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Assistência Social, sobre a possibilidade de se abordar os moradores de
rua que ficam na Praça Manoel Lopes, na Rua Salto Grande - Jardim Matilde.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.020/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se programar visitas periódicas de profissionais da área da
saúde aos núcleos e às escolas municipais de educação infantil, a fim de garantir a
medicina preventiva às crianças. Requerimento do Vereador Salim Mattar:
1.021/17 - Requer informações sobre a disponibilização de cadeiras de rodas, de
forma gratuita, às pessoas com necessidades especiais. 1.022/17 - Requer
informações sobre a fiscalização da obrigatoriedade da disponibilização de lupa
eletrônica ou ampliador de vídeo, com alto contraste e seleção de cores, conforme
prevista pela Lei Municipal nº 5.900/2013, de autoria deste Vereador.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.023/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir uma sede para a Associação de Moradores
de Bairros no campo de futebol da "Sandiza". 1.024/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar calçamento na entrada do Jardim Itamaraty, na
Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, devido ao tráfego de pessoas no local, a
fim de se evitar acidentes. 1.025/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Manoel da Silva Mano.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.026/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se designar um funcionário para realizar
limpeza no Velório Municipal nos finais de semana e feriados. 1.027/17 - Requer
informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE -, sobre
a possibilidade de se encaminhar uma relação atualizada dos 100 maiores
devedores. 1.028/17 - Requer informações sobre o veículo utilizado para o
recolhimento de animais soltos nas ruas do Município. 1.029/17 - Requer
informações sobre os critérios exigidos para que as entidades utilizem os ônibus da
Prefeitura Municipal em eventos realizados em outras cidades. 1.030/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se parcelar as multas de trânsito aplicadas no
Município. 1.031/17 - Requer informações sobre quais providências estão sendo
tomadas com relação ao odor insuportável do Córrego do Jacuzinho. 1.032/17 Requer informações sobre a possibilidade de se notificar os proprietários de
terrenos no Município, para que construam calçadas. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.033/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se adquirir implementos agrícolas, tais como: roçadeiras de 1,7 metros, plantadeiras
de 7 linhas, grade aradora de 14 discos e niveladora de 32 discos, para atender
aos pequenos agricultores do Município. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.034/17 - Requer informações sobre os tipos e espécies de
animais que podem ser recolhidos pela Prefeitura Municipal e para onde são

levados. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.035/17 - Requer
informações a respeito da cobertura de telefonia móvel das operadoras:
Telefônica/Vivo, Claro, TIM, OI e Nextel. 1.036/17 - Requer informações a respeito
da possibilidade de se realizar doação de terreno para a construção da Associação de
Moradores de Bairros do Jardim Quebec. 1.037/17 - Requer informações a respeito
do prazo para se colocar em prática a Lei Municipal nº 5.652/2011, de autoria deste
Vereador, que cria o Guia de Saúde da Rede Pública Municipal e dá outras
providências. 1.038/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
promover o "1º Festival de Artes Antidrogas de Ourinhos e Região". 1.039/17 Requer informações a respeito dos métodos de controle do prazo de validade e
condições de estocagem de medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde.
1.040/17 - Requer cópias das notas fiscais da compra de todas as lâmpadas de
iluminação pública, de janeiro de 2017 até a presente data. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.041/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar academia ao ar livre na Praça Manoel Lopes - Vila São
José. 1.042/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao
ao livre na Praça Dr. Raul Pires Netto. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.043/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
manutenção na Rua Hermínia Crivelari Ferrari. 1.044/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Manoel Miranda
Filho - Manégas -, defronte ao nº 282 - Jardim do Sol II. Requerimento do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.045/17 - Requer informações, junto à
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE -, sobre que fase se encontra
o projeto de tratamento de esgoto de Ourinhos, que decanta na lagoa da Rodovia
Raposo Tavares, próximo ao Rio Pardo. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.046/17 - Requer informações sobre a realização de venda de
materiais inservíveis, supostamente realizada sem o devido processo legal.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.047/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se criar o Fundo Municipal de apoio ao Futebol Amador em
Ourinhos. Requerimento do Vereador Alexandre Araúje Dauage: 1.048/17 Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer transporte para os alunos
de Ourinhos que estudam na ETEC - Escola Técnica de Santa Cruz do Rio
Pardo. Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio
Mota: 1.049/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se realizar
patrolamento e colocação de cascalho na Estrada do Ribeirão Grande. Realizada a
leitura de todos os requerimentos, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos Requerimentos de Urgência apresentados:
Requerimento de Urgência nº. 1.052/17, que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº.12/2017 proveniente do Senhor Prefeito
Municipal que altera dispositivos da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de
2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Requerimento de Urgência
nº. 1.051/17 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº.11/2017 proveniente da Mesa Diretora da Câmara que altera

dispositivo da Lei Complementar nº 525/2007 que dispõe sobre atribuições de
funções gratificadas e dá outras providências modificada pela Lei Complementar
nº.603/2009. Requerimento de Urgência nº. 1.050/17 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 09/2017 proveniente do Senhor
Prefeito Municipal que altera as Leis Complementares nº. 906, de 07 de julho de
2015, e nº. 935, de 26 de abril de 2016, que dispõe sobre a doação de área a favor da
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – SP, 58ª. Subseção de Ourinhos, destinada à
construção de sua sede e dá outras providências. Os requerimentos lidos serão
apreciados no presente expediente enquanto que os de urgência serão deliberados na
ordem do dia. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que
realizasse a leitura das indicações apresentadas: Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 414/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Prudente de Moraes. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 415/17 Solicita estudos de topografia na Alameda Bráulio Alves de Moura - Jardim
Columbia. 416/17 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da
Alameda Bráulio Alves de Moura com a Rua Vereador Adelino Breve - Jardim
Columbia. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 417/17 - Solicita a instalação
de placas indicativas em pontos estratégicos e, principalmente, nas Rodovias Raposo
Tavares e Mello Peixoto, orientando ao acesso para o novo Campus da UNESP.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 418/17 - Solicita a construção
de balanção de concreto no cruzamento da Alameda Bráulio Alves de Moura com a
Rua Jornalista Miguel Farah - Jardim Columbia. Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 419/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Dr. Arlindo Viveiros Figueiredo. 420/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho. 421/17 - Solicita
instalação de acadêmia da saúde ao ar livre na Vila Christoni. 422/17 - Solicita
instalação de redutor de velocidade na Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho.
423/17 - Solicita roçada e limpeza em área situada entre as Ruas Narciso Migliari e
Barão do Rio Branco. 424/17 - Solicita roçada e limpeza no fundo do NEI
"Marupiara", na Rua Narciso Migliari. 425/17 - Solicita fornecimento de lanches para
pacientes na Upa "Dr. Hélio Migliari Filho", que permanecerem por mais de 6 horas
em observação. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 426/17 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Alameda Bráulio Alves de
Moura - Jardim Columbia. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 427/17 Solicita a troca de lâmpadas na Rua João Lopes Martins, defronte ao n° 543. 428/17 Solicita operação “tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Vicente Ernesto de Lucca – Jardim Anchieta. Indicações do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 429/17 - Solicita a instalação de lombofaixa ou outro tipo
de redutor de velocidade na Rua 12 de Outubro, defronte ao nº 454 - Vila Margarida.
430/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão do Jardim Ouro Verde.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 431/17 - Solicita a retirada de galhada na
Rua Eduardo Peres, defronte ao nº 1.005. Indicações do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 432/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Salto Grande – Jardim Matilde. 433/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Lauro Zimmermann Filho. 434/17 - Solicita a retirada de

galhada da Alameda Pavel Gregoro Wich Nadolenko – Jardim das Paineiras.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 435/17 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Don José Marello – Vila Perino. 436/17 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Monteiro Lobato – Vila Perino.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 437/17 - Solicita a troca de lâmpadas na
Avenida Nilo Signorini, defronte ao nº 837 - Vila Perino. Indicações do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 438/17 - Solicita melhorias em toda a extensão da Rua
Hugo Luz – Jardim Santos Dumont. 439/17 - Solicita a reforma da lixeira
comunitária da Rua Hugo Luz – Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 440/17 - Solicita poda de árvore na Rua Sérgio Emygdio de
Faria - Sérgio Farmacêutico -, defronte ao nº 74 - Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi. 441/17 - Solicita a troca da tampa de boca de lobo na Rua Manoel
Miranda Filho - Manégas –, defronte ao nº 282 - Jardim do Sol II. Indicações do
Vereador Aparecido Luiz 442/17 - Solicita melhorias na sinalização de solo da Rua
do Expedicionário, defronte ao nº 1.840 (Mecânica do Marreco). 443/17 - Solicita
melhorias na sinalização de solo da Rua José Justino de Carvalho, defronte ao nº
1.880. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 444/17 - Solicita a retirada de
galhada em toda a extensão da Rua Manoel Vieira Pinto - Jardim Ouro Fino. 445/17 Solicita a retirada de galhadas em toda a extensão da Rua Manoel dos Reis - Vila
Adalgisa. 446/17 - Solicita a retirada de galhadas em toda a extensão da Rua
Benedito Perino - Jardim São Domingos. 447/17 - Solicita a retirada de galhadas na
Rua José Brandimarte, defronte ao nº 370 – Nova Ourinhos. Em seguida, por
questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a
discussão e a votação dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada,
salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos Senhores Vereadores
presentes. Não havendo pedidos em destaque, o Senhor Presidente c olocou em
discussão os Requerimentos de nº.s 949 a 1.049/17. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Abel Diniz Fiel,
Aparecido Luiz, Anísio Aparecido Felicetti, Santiago de Lucas Ângelo, Cícero de
Aquino e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, os
requerimentos 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
Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas remanescentes das
sessões ordinárias anteriores. Foi colocado em discussão o Requerimento em
destaque nº. 222/17. Fez o uso da palavra o Senhor 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 em destaque nº. 223/17.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Aparecido
Luiz. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento em destaque
nº. 225/17. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e
Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao

Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Requerimento nº. 1.053/2017,
contendo a assinatura da maioria dos Senhores Vereadores: Requerimento nº.
1.053/17 - requer a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI –
destinada a investigar venda de materiais inservíveis, supostamente realizada sem o
devido processo legal, nos últimos cinco anos. Senhor Presidente, Requeremos à
Mesa, nos termos regimentais, a tomada de providências necessárias para a
constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – destinada a investigar
venda de materiais inservíveis, supostamente realizada sem o devido processo legal,
nos últimos cinco anos, visando esclarecer, entre outros assuntos, se a Prefeitura
Municipal realizou a venda desses bens, quais os valores arrecadados, se houve o
devido processo administrativo autorizando a venda, quantas e quais empresas
participaram do processo. Requeremos mais, que toda a documentação e os
requerimentos solicitando informações ao Poder Executivo sejam providenciadas de
forma célere e urgente. Especificação dos Fatos: Considera-se a denúncia (anexa)
recebida. Considera-se que a referida denúncia cita que no dia 27 de fevereiro de
2017, mesmo a Prefeitura não funcionando (Decreto Municipal nº. 6.846, de 17 de
fevereiro de 2017, artigo 1º.), foi realizada a venda de 341 (trezentos e quarenta e
um) quilos de bateria e aproximadamente 2 (duas) toneladas de sucata.
Enquadramento Legal: Lei Orgânica do Município – Artigos 52 e 53; Regimento
Interno – Resolução nº. 04, de 9 de junho de 1993 – artigos 77 e 91; Decreto-lei
201/67, artigo 4º, VII e VIII. Número de Membros Integrantes da CPI: A Comissão
Parlamentar de Inquérito será integrada por 07(sete) vereadores, na forma
estabelecida no Regimento Interno. Prazo de Funcionamento: O prazo de
funcionamento da Comissão será de 120 (cento e vinte) dias prorrogáveis por igual
período, findo os quais será elaborado o competente relatório concludente para
apreciação do Plenário. Sala das Sessões, 20 de março de 2017. Assinado pela
maioria dos Vereadores. Feita a leitura e conforme o artigo 78 do Regimento Interno,
o Senhor Presidente informou que a Comissão será constituída na presente sessão.
Convidou para acompanhar a escolha dos membros da comissão os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada e Caio César de Almeida Lima e
também o jornalista Ernani. Foram colocados na urna todos os nomes dos Senhores
Vereadores para a realização do sorteio. Após o sorteio das cédulas de votação, ficou
definido que a Comissão Parlamentar de Inquérito citada no Requerimento nº.
1.053/17 está composta pelos Vereadores: Éder Júlio Mota, Carlos Alberto Costa
Prado, Anísio Aparecido Felicetti, Caio César de Almeida Lima, Cícero de Aquino,
Salim Mattar e Abel Diniz Fiel. O Sr. Presidente solicitou que os membros da
comissão façam uma reunião durante o intervalo regimental para a escolha do
presidente e do relator da comissão. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento em destaque nº. 226/17. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento em destaque nº. 227/17.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Éder Júlio
Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento em destaque
nº. 252/17. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém

mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento em destaque nº. 253/17.
Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais
querendo fazer o 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. Logo após, solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse nova chamada para verificação do quórum
regimental. 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). Por questão
de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Florêncio Dias solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. José Francisco de Moraes. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 1.050/17, de
autoria da maioria dos Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei Complementar nº.09/2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação nominal e aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento
de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Carlos Alberto Costa Prado para
atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o espaço de tempo
necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do paracer. Com
paracer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar
nº. 09/2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação
nominal e aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento de
Urgência nº. 1.051/17, da maioria dos Vereadores, que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 11/2017. Ninguém querendo fazer uso
da palavra foi colocado em votação nominal e aprovado por unanimidade. Aprovado
o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Cícero de
Aquino para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o
espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do paracer. Com paracer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº. 11/2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra o foi colocado
em votação nominal e aprovado por unanimidade. A seguir, foi colocado em
discussão o Requerimento de Urgência nº. 1.052/17, da maioria dos Vereadores, que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 12/2017.
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e aprovado
com doze votos favoráveis e dois votos contrários. Aprovado o requerimento de
urgência, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Éder Júlio Mota para atuar como
relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o espaço de tempo necessário
para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente

solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do paracer. Com paracer
favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar nº.
12/2017. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti, Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel, Éder Júlio Mota, Salim Mattar,
Aparecido Luiz e Flávio Luis Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação nominal e aprovado por unanimidade. Na sequência,
foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 13/2017 oriundo 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.
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e aprovado
por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia,
fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Cícero
de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Anísio
Aparecido Felicetti 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 Sétima 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------

___________________
Alexandre Araujo Dauage
Presidente

________________
Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente

_____________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

___________________
Éder Júlio Mota
2º. Secretário

