ATA DA DÉCIMA 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 décimo dia do mês de abril 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 Décima 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. Logo após, o Sr. Presidente
colocou em votação a Ata da 9ª. Sessão Ordinária aprovada por unanimidade. Por
questão de ordem, os Senhores Vereadores Caio César de Almeida Lima e Alexandre
Florencio Dias solicitaram um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Iraci
Andrade Mazzetti, André Luís Farias e Sr. Vagner Roner Arcanjo. Em seguida, o
Senhor Presidente informou que a inscrição para o uso da palavra no expediente,
deve ser realizada junto ao Primeiro Secretário e a inscrição para o uso da palavra
livre para explicação pessoal deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o
término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia.
Na sequência, o Primeiro Secretário deu continuidade realizando a leitura dos
resumos dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL
em resposta aos Requerimentos nº s 177 e 178/2017 do Vereador Alexandre Araujo
Dauage; 257, 262, 269 e 585/2017 do Vereador Alexandre Florencio Dias; 335 e
716/2017 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; 625/2017 do Vereador Caio César
de Almeida Lima; 117, 135, 138, 201, 238, 260, 343, 347, 381, 543, 557, 578, 595 e
603/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; 196, 199, 245, 438, 549 e
646/2017 do Vereador Cícero de Aquino; 349, 512, 570, 573 e 649/2017 do Vereador
Éder Júlio Mota; 28, 43, 47, 49, 53, 70, 82, 96, 107, 108, 109, 123, 127, 129, 147,
152, 157, 162, 208, 211, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 229, 231, 232, 248,
270, 272, 274, 280, 286, 287, 292, 293, 310, 311, 314, 334, 360, 363, 366, 367, 377,
380, 383, 387, 389, 392, 400, 402, 404, 408, 411, 413, 418, 422, 433, 435, 436, 437,
442, 445, 450, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 463, 464, 465, 467, 469, 471, 472,
476, 478, 492, 504, 506, 509, 513, 516, 520, 525, 533, 556, 591, 608, 609, 610, 622,
626, 641, 642, 657 e 664/2017 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; 92, 560 e 750/2017

do Vereador Flávio Luis Ambrozim; 233, 248 e 249/2017 da Vereadora Raquel
Borges Spada; 189, 190, 357, 501, 544 e 554/2017 do Vereador Salim Mattar; 39, 40,
44, 46, 52, 62, 63, 64, 344 e 541/2017 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo;
339/2017 dos Vereadores Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti;
115/2017 dos Vereadores Carlos Alberto Costa Prado e Edvaldo Lúcio Abel;
180/2017 dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Cícero de Aquino. Ofício
SMPF/Contab. 041/17, oriundo da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças,
encaminhando o Balanço 2016, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária
do 6º Bimestre, Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2016 e a Aplicação
do Ensino 2016, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Boletins
Diários de Tesouraria da SAE de nº s 54 a 58/2017, referentes ao mês de março de
2017. E-mail da SRA. MÔNICA APARECIDA CORREIA ZANETTI, ASSESSORIA
DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA – FUNAP – FUNDAÇÃO
PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL, informando sobre as retificações no
controle de frequência do mês de março de 2017, referente à mão de obra carcerária
prestada à Prefeitura de Ourinhos. Comunicados nºs. CM 027104, 027105, 027106,
027107, 027108, 027109, 027110 e 027111/2017 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 nº 12/2017 da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
MESTRES DA EMEI MARIA JOSÉ FERREIRA, manifestando agradecimento pelo
Requerimento nº 277/2017, de autoria do Vereador Abel Diniz Fiel. Ofício nº 14/2017
da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI ITAIPAVA, manifestando
agradecimento pelo Requerimento nº 277/2017, de autoria do Vereador Abel Diniz
Fiel. E-mail da CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU, enviando o Ofício nº.
012/2017, que encaminha cópia da Moção nº. 001/2017, de autoria do Legislativo
Ocauçuense, manifestando votos de repúdio à Reforma da Previdência Social. Os
ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da
casa. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.289/17 - Requer informações a respeito da existência e
efetiva aplicação do protocolo de profilaxia, pré e pós-exposição ocupacional, a ser
seguido para controle, proteção e combate ao vírus HIV, por todos os profissionais da
área de saúde. 1.290/17 - Requer informações a respeito da notificação e da
aplicação de multas aos proprietários de imóveis em áreas de riscos, pela não
observância da legislação relativa ao combate à Dengue, de janeiro de 2017 até
a presente data. 1.291/17 - Requer informações sobre os casos de DPOC - Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica - e o tratamento disponibilizado aos seus portadores.
1.292/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se estudar a
ampliação do quadro de assistentes sociais, visando melhorar a visitação
domiciliar. 1.293/17 - Requer informações a respeito da programação de roçada e
limpeza de terrenos e ruas do Jardim Josefina. 1.294/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar, em regime de parceria entre as Secretarias Municipais
de Saúde e de Cultura, a musicoterapia, destinada aos pacientes encaminhados por
profissionais da Rede Municipal de Saúde. 1.295/17 - Requer informações sobre a

possibilidade da Secretaria Municipal de Educação programar atividade para a
comemoração do “Dia da Bandeira”, envolvendo artesanato com material
reciclado, junto aos núcleos de educação infantil. 1.296/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se colocar folhetos e cartazes explicativos sobre a gordura
trans para estudantes, em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino. 1.297/17 Requer informações a respeito da possibilidade de se efetuar a avaliação
estrutural das árvores existentes no perímetro urbano. 1.298/17 - Requer
informações sobre as atividades desenvolvidas, visando à socialização e ao
desenvolvimento das potencialidades de pessoas com deficiência, dando-lhes
maior comprometimento físico e cognitivo. 1.299/17 - Requer informações a
respeito do apoio municipal prestado aos produtores rurais de toda natureza, quanto à
estocagem e armazenamento dos respectivos produtos. 1.300/17 - Requer
informações a respeito das possíveis ações da Secretaria Municipal de Assistência
Social, visando à integração de filhos adolescentes às posturas familiares
consideradas adequadas. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.301/17 - Requer informações a respeito de todas as obras públicas,
paralisadas no Município, há mais de 30 dias. Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.302/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se desenvolver o Concurso "Meu Melhor Amigo" nas unidades da Rede Municipal
de Ensino. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.30317 Requer informações sobre todas as obras públicas em andamento, no Município, bem
como seus prazos de entrega. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.304/17 - Requer informações a respeito dos casos de Câncer de Mama registrados
de 2016 até a presente data, no Município. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.305/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
fornecer vale-transporte e alimentação aos alunos e atletas que estiverem
devidamente matriculados nas atividades oferecidas pela Secretaria Municipal
de Esporte e Recreação em nossa cidade. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.306/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar cobertura e assentos em todos os pontos de ônibus do Jardim Guaporé.
1.307/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e
assentos em todos os pontos de ônibus do Conjunto Habitacional Caiuá. 1.308/17 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e assentos em todos
os pontos de ônibus do Jardim Eldorado. 1.309/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar cobertura e assentos em todos os pontos de ônibus do
Jardim Anchieta. 1.310/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
cobertura e assentos em todos os pontos de ônibus do Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.311/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o
Projeto “Passageiros da Esperança”. 1.312/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se desenvolver o Projeto “Pintando o seu Bairro”. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.313/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir pista de caminhada na Rua José Robles Agrela - Jardim
Itamaraty. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.314/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se programar roçada, limpeza e

urbanização de área verde, nas proximidades do Hospital Unimed. 1.315/17 - Requer
informações a respeito da concessão de benefícios eventuais às famílias vulneráveis a
riscos, perdas e danos ou vivência de fragilidade. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.316/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se realizar mutirão, para exames de
ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância magnética, devido à
demanda de pedidos e demora no atendimento. 1.317/17 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o fornecimento de medicações
manipuladas para os usuários do SUS - Sistema Único de Saúde -, bem como qual o
procedimento a ser adotado pelo munícipe para adquirir as medicações. 1.318/17 Requer informações sobre quais as providências que estão sendo tomadas com
relação às bicicletas motorizadas, no Município, principalmente as que trafegam
no período noturno, desprovidas de farol e lanterna. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.319/17 - Requer informações sobre os possíveis
mecanismos de controle quanto à presença de agrotóxicos nos produtos
adquiridos para a merenda escolar do Município. 1.320/17 - Requer informações
a respeito da programação de manutenção da sinalização de solo no Município.
1.321/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se elaborar estudos
visando dar maior segurança ao trânsito no perímetro urbano da Rodovia Raposo
Tavares. 1.322/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se produzir
cartilhas, com o patrocínio da iniciativa privada, a respeito dos cuidados a serem
tomados para evitar doenças ocupacionais, tais como a LER/DORT - Lesão por
Esforço Repetitivo/Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho. 1.323/17 Requer informações a respeito da possibilidade de se alocar tenda para a proteção de
munícipes, durante a realização de sepultamentos, em casos de chuva ou sol intenso.
1.324/17 - Requer informações a respeito da estrutura municipal para abrigo,
atendimento psicossocial e proteção aos menores sob ameaça de morte, por
envolvimento com o tráfico de drogas. 1.325/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com os Correios,
discutir e incentivar a prática da filatelia nas unidades escolares. 1.326/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se desenvolver projeto interdisciplinar
para demonstrar as diversidades étnica, cultural, social e artística das regiões
brasileiras. 1.327/17 - Requer informações a respeito das ações empreendidas pela
Secretaria Municipal de Cultura, visando à divulgação da cultura ourinhense.
1.328/17 - Requer informações a respeito da possibilidade da Secretaria
Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação,
coordenar a realização de festas juninas e julinas, em bairros e escolas.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.329/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Onofre Antônio Pasquetta - Conjunto Habitacional Padre Eduardo Murante.
1.330/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
construir pista de caminhada, ligando o trecho entre as Associações de Moradores de
Bairros do Parque Pacheco Chaves e do Jardim Itamaraty. Requerimentos do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.331/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para que seja regulamentado e cadastrado todos

os vendedores de alimentos, tais como: food truck, carrinhos de lanche, vendedores
ambulantes de frutas em geral, dentre outros. 1.332/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para que seja construído um Centro de
Treinamento de Condutores, em parceria com as Auto-Escolas do Município.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.333/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo em toda a extensão
da Rua Eurico Amaral Santos. 1.334/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar pintura de sinalização de solo na Rua Pedro Fernandes Sândano, entre a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua Eurico Amaral Santos. Requerimentos do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.335/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Machado Florence. 1.336/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Valentim Gentil. 1.337/17 - Requer informações, junto ao DER - Departamento
de Estradas de Rodagem -, sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza
geral em toda a Rodovia BR 153, no perímetro urbano e rural do Município.
1.338/17 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagem -, sobre a possibilidade de se instalar postes de iluminação pública, nas
proximidades da passarela que interliga os Jardins São Judas Tadeu e Santos
Dumont. 1.339/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
passeio público (calçada) na Avenida Santino Brianezi, nas proximidades do
pontilhão da BR 153. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.340/17
- Requer informações a respeito da possibilidade da Prefeitura Municipal se reunir
com empresários do ramo de distribuição de panfletos e outras propagandas de rua,
visando tratar sobre a importância da identificação dos seus empregados por meio de
coletes institucionais. 1.341/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se programar um mutirão oftalmológico, para realização de consultas e cirurgias de
catarata. 1.342/17 - Requer informações a respeito do desenvolvimento de
atividades teatrais, no período de janeiro de 2017 até a presente data. 1.343/17 Requer informações a respeito da possibilidade de se organizar, em parceria com a
iniciativa privada, excursões e passeios ecológicos para idosos. 1.344/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se direcionar, periodicamente, a
fiscalização da Vigilância Sanitária sobre o prazo de validade de produtos em
promoção nos supermercados e estabelecimentos congêneres. 1.345/17 - Requer
informações sobre as avaliações técnicas dos produtos e serviços contratados
mediante processo licitatório. 1.346/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se desenvolver campanha publicitária, incentivando a população a
recolher as fezes de animais de estimação deixadas sobre os passeios públicos.
1.347/17 - Requer informações a respeito da existência de subsídio pecuniário aos
atletas que representam Ourinhos em eventos oficiais de qualquer modalidade
esportiva. 1.348/17 - Requer informações sobre as providências adotadas para a
internação, determinada por médico da Rede Municipal de Saúde, de pacientes em
estado grave, quando não há vagas em hospitais de Ourinhos. 1.349/17 - Requer
informações sobre o horário de trabalho dos profissionais responsáveis pela
fiscalização municipal. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa

Prado: 1.350/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde,
sobre quais os procedimentos a serem adotados pelos munícipes de baixa renda
que necessitam de fraldas geriátricas, no Município. 1.351/17 - Requer informações
ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" sobre quantos pacientes são
atendidos mensalmente, bem como suas especialidades. 1.352/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar concurso público ou contratar, em
regime de urgência, profissionais para a área de serviços urbanos. Requerimento
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.353/17 - Requer informações a respeito do
Termo de Convênio entre a Prefeitura Municipal e a Associação Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos, em regime de cooperação mútua entre partícipes, em um
programa de parceria na assistência à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS - no Município, incluindo o seu respectivo Plano de Trabalho para 2017.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.354/17 - Requer
informações sobre quais ruas já foram beneficiadas pela operação "tapa- buracos", no
Município, até a presente data. 1.355/17 - Requer informações sobre quais ruas já
foram beneficiadas pelo recapeamento asfáltico, no Município, até a presente data.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.356/17 - Requer informações a
respeito do Termo de Convênio entre a Prefeitura Municipal e a Associação Santa
Casa de Misericórdia de Ourinhos, referente à prestação de serviços de
Oxigenoterapia e Câmara Hiperbárica. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.357/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar uniformes para todos os funcionários públicos municipais. 1.358/17
- Requer informações ao Centro Social Urbano - CSU - , sobre o procedimento a ser
adotado pelos munícipes que desejam frequentar o local, bem como quais as
atividades disponíveis. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.359/17 - Requer informações a respeito do Plano de Trabalho para 2017 com
relação à cirurgia eletiva da Secretaria Municipal de Saúde e Associação Santa Casa
de Misericórdia de Ourinhos. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.360/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde,
sobre as próteses dentárias fornecidas, bem como quais as orientações e os
procedimentos. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.361/17 Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" nas ruas das proximidades do Hospital da Unimed. 1.362/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar uma incubadora de cooperativas.
1.363/17 - Requer informações a respeito da possibilidade da Secretaria Municipal
de Cultura desenvolver um novo enfoque sobre os afazeres artísticos, conceitos e
metodologias para o ensino das artes. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.364/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Administração, sobre a possibilidade de se disponibilizar a relação das
empresas que forneceram produtos e/ou serviços à Prefeitura Municipal, através de
Carta-Convite, nos últimos 12 meses. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.365/17 - Requer informações sobre a quantidade de pessoas com
deficiências, de todas as naturezas e faixas etárias, que residem no Município.
1.366/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar o Plano
Plurianual de Cultura. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:

1.367/17 - Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte,
sobre quais estudos foram realizados, até a presente data, para a melhoria do trânsito
no Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.368/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se publicar, regularmente, na imprensa
local, a programação semanal de médicos de plantão na UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho" e na Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. 1.369/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade da Secretaria Municipal de Cultura realizar
caravanas, com estudantes do ensino fundamental, nos pontos históricos do
Município, visando à conscientização sobre a necessidade de se preservar o
patrimônio municipal. 1.370/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se apoiar mais intensamente a AADF - Associação de Assistência ao Deficiente
Físico -, visando à ampliação das atividades de iniciação profissionais e pedagógicas
na entidade. 1.371/17 - Requer informações a respeito da possibilidade da Secretaria
Municipal de Cultura criar o coral municipal. 1.372/17 - Requer informações a
respeito dos casos de falta de água que estão ocorrendo em vários bairros, como na
"Barra Funda", no Jardim das Paineiras, na Vila Emília e em outros, principalmente
nos finais de semana, bem como qual o motivo de se encontrar suja e barrenta,
quando retorna. 1.373/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar,
em parceria com as escolas de enfermagem, uma campanha com as unidades
educacionais públicas e privadas, visando à mensuração e geração de relatório
individual dos estudantes sobre o IMC - Índice de Massa Corporal. Requerimentos
do Vereador Aparecido Luiz: 1.374/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar operação "tapa-buracos" em todas as ruas do Jardim Ideal. 1.375/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em
todas as ruas do Jardim Guaporé. 1.376/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reperfilamento em todas as ruas do Jardim Industrial.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.377/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (Pare) na Rua
Manoel dos Reis, na intersecção com a Rua Pedro Fernandes Sândano. 1.378/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Prof. Paulo Prado Garcia.
1.379/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se tornar mão dupla a Rua
Duque de Caxias, da Rodovia Raposo Tavares até a entrada de ônibus do Terminal
Rodoviário de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, localizado na Rua
Espírito Santo. 1.380/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias na iluminação pública da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, entre os nº. s
99 e 2.800. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.381/17 Requer informações, junto ao Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão
(Postão), sobre a data de início do atendimento até às 23 horas, bem como quantos
atendimentos e quais os procedimentos realizados até a presente data. 1.382/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em
todas as ruas do Jardim São Carlos. 1.383/17 - Requer informações, junto à
Vigilância Sanitária, sobre a possibilidade de se fiscalizar as casas que possuem
lixos recicláveis em seus quintais. 1.384/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar pista de caminhada em área verde situada entre as Ruas

Vereador Adelino Breve e José Oliveira da Silva. Requerimento do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 1.385/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar cobertura em toda a extensão do Espaço Comercial "Alberto
Matachana" (Calçadão).Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.386/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e
assentos em todos os pontos de ônibus da Vila Brasil. 1.387/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar cobertura e assentos em todos os pontos de ônibus
do Jardim Josefina. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.388/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar benfeitorias em pontos de
ônibus da Avenida Jacinto Ferreira de Sá, com a instalação de assento no ponto
próximo ao nº 689, bem como a instalação de assentos e cobertura no ponto próximo
ao nº 790. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.389/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo e
instalação de placas indicativas de velocidade em toda a extensão da Avenida
André Monteiro Rodrigues. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
1.390/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutores de
velocidade ou lombofaixas, com urgência, na Rua 12 de Outubro, em frente aos nº. s
817 e 925. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.391/17 - Requer
informações sobre a queima de galhadas e depósito de entulho em terreno próximo ao
campus da Universidade Estadual Paulista - UNESP de Ourinhos. 1.392/17 - Requer
informações sobre quais seriam os objetivos para que a CONASA - Companhia
Nacional de Saneamento - efetuasse levantamento e visita técnica na SAE Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos. Requerimento do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 1.393/17 - Requer informações sobre a previsão para
apresentação do Projeto "Ourinhos Legal", no presente ano. 1.394/17 - Requer
informações à empresa RUMO/ALL sobre a possibilidade de substituição de vidros
quebrados e ausentes nas portas e janelas, substituição e reposição de telhas, revisão
da parte elétrica das 8 guaritas de alvenaria, que funcionam como abrigo para
os servidores/operadores de cancela, nas passagens de nível de linhas férreas de
Ourinhos, bem como o cumprimento do estabelecido da NR-Norma
Regulamentadora nº 17, que visa estabelecer parâmetros que permitam a
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar melhores condições de trabalho dos
servidores. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.395/17 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o número de
munícipes portadores de HIV, Hepatites B e C, que aguardam consultas. Realizada a
leitura de todos os requerimentos, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo
Secretário que realizasse a leitura das indicações apresentadas: Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 523/17 - Solicita roçada e limpeza em toda a
extensão da Rua Padre Bruno Welter - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 524/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Padre Bruno Welter - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 525/17
- Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Arlindo Bellei - Jardim
Itamaraty. 526/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Sargento Douglas Florêncio - Jardim Itamaraty. Indicações do Vereador Caio

César de Almeida Lima: 527/17 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão do
canteiro paralelo à Rua Bernard Bozon Verduraz (Francês) - Jardim Nazareth. 528/17
- Solicita roçada e limpeza em área verde da Rua José Campos de Azevedo, defronte
ao nº 317 - Jardim Nazareth. 529/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua José Campos de Azevedo - Jardim Nazareth. 530/17 - Solicita a
troca de lâmpadas na Rua José Campos de Azevedo, defronte ao nº 75 - Jardim
Nazareth. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 531/17 - Solicita
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Diógenes Christoni - Jardim
Itamaraty. 532/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Adonias de Souza Lopes - Jardim Itamaraty. Indicações do Vereador Caio César
de Almeida Lima: 533/17 - Solicita a implantação de lombofaixa ou outro tipo de
redutor de velocidade na Rua Bernard Bozon Verduraz (Francês) - Jardim Nazareth.
534/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Moacir
Cassiolato. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 535/17 - Solicita
limpeza e retirada imediata dos entulhos depositados ao redor do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
536/17 - Solicita a retirada de galhada na Rua Rubens Saladini, ao lado do nº 199.
537/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Rubens Saladini - Jardim Nazareth. Indicação do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 538/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Travessa
Adelino Madeira - Villa Village San Rafael. Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 539/17 - Solicita limpeza dos banheiros da quadra do Centro
Comunitário da Vila Odilon. Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias:
540/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua João Lopes Martins, defronte ao n° 927 Jardim São Silvestre. Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima:
541/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Jornalista
Francisco de Almeida. 542/17 - Solicita a instalação de lâmpadas LED em toda a
extensão da Avenida Domingos Camerlingo Caló. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 543/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Vereador Geraldo Bernardini. Indicações do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 544/17 - Solicita roçada no campo de futebol do Centro Comunitário da
Vila Odilon. 545/17 - Solicita roçada e limpeza nos arredores do Campo de Futebol
do Centro Comunitário da Vila Odilon. 546/17 - Solicita limpeza nas quadras do
Centro Comunitário da Vila Odilon. A seguir, o Segundo Secretário realizou a leitura
das moções apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 47/17 De pesar pelo falecimento da Sra. Neuza Maria Pinheiro. Moção dos Vereadores
Anísio Aparecido e Mário Sérgio Pazianoto: 48/17 - De pesar pelo falecimento do
Sr. Horácio Antunes Camacho “Sargento Camacho”. Moção do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 49/17 - De congratulações ao Deputado Federal Ricardo
Tripoli, pelos relevantes trabalhos feitos por Ourinhos, sobretudo pela indicação de
duas emendas totalizando o montante de R$ 1.250.000,00, para o apoio da
estruturação da Rede de Serviço de Atenção Básica da Saúde; bem como a indicação
de emenda no valor de R$ 839.000,00, para a realização de recapeamento asfáltico
em nosso Município. 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, aprovado por unanimidade. Não
havendo pedidos em destaque, o Senhor Presidente c olocou em discussão os
Requerimentos de nº. s 1.289 a 1.395/17 e a Moção de nº. 49/17. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Abel Diniz
Fiel, Raquel Borges Spada, Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Cícero de
Aquino, Mário Sérgio Pazianoto, Santiago de Lucas Ângelo, Salim Mattar, Anísio
Aparecido Felicetti e Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra, os requerimentos e a moção foram colocados em votação e aprovados por
unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em deliberação as
matérias destacadas remanescentes das sessões ordinárias anteriores. Foi colocado em
discussão o Requerimento em destaque nº. 312/17. 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. 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. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Não havendo matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Flávio Luís
Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz, Caio
César de Almeida Lima, Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre Araujo Dauage 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 Décima 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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