ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e quatorze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim,
localizado na Rua do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua
Décima Quinta 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. Por questão de ordem, os Senhores Vereadores Santiago de Lucas
Ângelo e Cícero de Aquino solicitaram um minuto de silêncio pelos falecimentos da
Senhora Maria Francisca Adorno e do Senhor Jaime Alexandre Pereira. Por questão
de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. A seguir, o
Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 15ª. Sessão Ordinária, aprovada por
unanimidade. 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 destinada à manifestação dos Senhores
Vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do
mandato, 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 dos Ofícios recebidos: Ofício nº. 860/2017 Ref. Contrato Irregular –
Prefeitura Municipal de Ourinhos. Senhor Presidente, Encaminho a Vossa
Excelência cópia da r. decisão proferida pela Egrégia Segunda Câmara no processo
em epígrafe, em sessão de 07/03/2017, cujo Acórdão foi publicado no Diário Oficial
do Estado de 1º/04/2017. Trata-se de contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Ourinhos e a Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda.,
julgado irregular, para que, na conformidade do disposto no inciso XV, do artigo 2º,
da Lei Complementar nº. 709/93, adote as providências cabíveis. Apresento a Vossa
Excelência cordiais cumprimentos. Antonio Roque Citadini, Conselheiro-Presidente
Segunda Câmara. Ao Excelentíssimo Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage
Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Ofício nº. 041/2017 à Câmara

Municipal de Ourinhos ao Presidente Vereador Alexandre Araujo Dauage. A
Diretoria de Trânsito e Transportes Concedidos, vem pela presente SOLICITAR,
Apoio e Colaboração ao Movimento denominado Maio Amarelo, no dia 27/05/2017
a partir das 09:00 com término aproximado às 12:00 na área central da cidade,
"esta ação tem a intenção de mobilizar órgãos de governos, empresas, entidades de
classe, associações, federações, sociedade civil organizada para discutir o tema
segurança no trânsito. Como o "Outubro Rosa" e "Novembro Azul", o "MAIO
AMARELO" promove atividades votadas à conscientização". Neste movimento
estaremos utilizando de faixas, camisetas, panfletos e adesivos voltados a esta Ação.
Aproveitamos do momento para reiterarmos nossos elevados votos de estima e
consideração. Ourinhos, 17 de maio de 2017. Atenciosamente, Ariovaldo de Almeida
Silva, Diretor de Trânsito e Transportes. Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara de
Vereadores Sr. Alexandre Dauage. O concurso Mister e Rainha da 51ª. Fapi,
realizado pela AIOR – Associação das Industrias de Ourinhos e Região em 12 de
maio, foi um dos mais significativos eventos de beleza realizado no ano de 2017.
Crianças e jovens de Ourinhos e região mostraram sua beleza e desenvoltura e o
evento superou todas as expectativas e objetivos esperados, sendo sem duvida
alguma, um marco da 51ª. edição da FAPI. Queremos mais uma vez, nesta
oportunidade, manifestar os nossos sinceros agradecimentos pela sua participação e
grandiosa colaboração que contribuiu ainda mais para o sucesso desse brilhante
evento. Permanecemos a disposição. Muito Obrigada, Atenciosamente Léia Lima,
Diretora Executiva Baile da Rainha da 51ª FAPI. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura dos resumos dos ofícios expedientes de terceiros recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta ao requerimentos nº.
80/2017 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; requerimentos nº. s 1.398, 1.399,
1.400, 1.403, 1.404, 1.441, 1.442 e 1.443/2017 do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; requerimento nº. s 1.389/2017 do Vereador Aparecido Luiz; requerimentos
nº. s 769, 799, 991 e 999/2017 do Vereador Caio César de Almeida Lima;
requerimento nº. S 236, 682, 696, 810, 977, 981, 982, 984, 1.170, 1.205, 1.217,
1.218, 1.237, 1.239, 1.253, 1.254, 1.263, 1.264, 1.301, 1.303, 1.305, 1.358 e
1.395/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; requerimentos nº. s 1.333, 1.334
e 1.377/2017 do Vereador Cícero de Aquino; requerimento nº. 1.390/2017 do
Vereador Éder Júlio Mota; requerimentos nº. s 316, 317, 403, 459, 704, 839, 908,
933, 939, 961, 1.036, 1.175, 1.223, 1.228, 1.267, 1.278, 1.281, 1.282, 1.289, 1.292,
1.296, 1.298, 1.300, 1.311, 1.312, 1.346, 1.347, 1.368, 1.370, 1.373 e 1.429/2017 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; requerimento nº. 891/2017 do Vereador Flávio Luís
Ambrozim; requerimentos nº. s 421 e 1.252/2017 da Vereadora Raquel Borges Spada;
requerimento nº. 989/2017 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; requerimento nº.
1.021/2017 do Vereador Salim Mattar. Ofício nº 39/17 do GRUPO DE INCENTIVO
E APOIO À ADOÇÃO DA REGIÃO DE OURINHOS – GIAARO -, encaminhando
convite para a Caminhada pela Adoção, a fim de celebrar o Dia Nacional da Adoção.
E-mail do GESTOR DO OBSERVATÓRIO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS,
informando que estão disponíveis no site as estimativas do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM – para o trimestre maio / junho / julho. Comunicados nº. s CM
041842 a 041853/2017 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. Os ofícios que
foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. A
seguir, o Senhor Presidente realizou a leitura das matérias apresentadas à mesa:
Projeto de Resolução nº. 02/17 de iniciativa do Sr. Vereador Santiago de Lucas
Ângelo que dispõe sobre a constituição de Comissão de Assuntos Relevantes,
visando realizar estudos para regulamentar as atividades de comercialização de
alimentos pelos vendedores ambulantes e em “food trucks” no município de
Ourinhos. A matéria anunciada deliberada na Ordem do Dia conforme preceitua o
regimento interno. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leituta dos pareceres favoráveis emitidos pelas comissões
permanentes: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de
Lei nº 26/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que
dispõe sobre a proibição do uso de agrotóxicos herbicidas para o controle de plantas
daninhas em áreas urbanas, capina química, no Município de Ourinhos. 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 o meu
parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões 18 de maio de 2017, Aparecido Luiz
– Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Agricultura e
Recursos Naturais ao Projeto de Lei nº 26/2017: Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de iniciativa do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto que dispõe sobre a proibição do uso de agrotóxicos herbicidas para
o controle de plantas daninhas em áreas urbanas, capina química, no Município de
Ourinhos. Não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Agricultura
e Recursos Naturais, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar,
sendo portanto, FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala das
Comissões, 16 de maio de 2017, Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator;
Raquel Borges Spada – Vice-Presidente e Aparecido Luiz – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 31/2017: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de
iniciativa do Vereador Aparecido Luiz que autoriza o Poder Executivo por intermédio
da SAE – Superintendência de Água e Esgoto a receber doações de seus usuários à
Associação dos Diabéticos de Ourinhos e dá outras providências. Não havendo
nenhum óbice e como relator pela Comissão de Justiça e Redação concluí nada ter a
opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu
parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 18 de maio de 2017. Caio César de
Almeida Lima – Vice-Presidente, Aparecido Luiz - Presidente e Cícero de Aquino –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
32/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra de iniciativa do Vereador Caio César de Almeida Lima que institui no
calendário do Município de Ourinhos a Semana Municipal de Conscientização da
Preservação da Mata Atlântica de Ourinhos. Não havendo nenhum 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 o meu parecer salvo melhor juízo.
Sala das Comissões 18 de maio de 2017, Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio
César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os
projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser inseridos na
ordem do dia das próximas sessões. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa.
Por questão de ordem, o Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a retirada do
Requerimento nº. 1.994/2017, aprovada por unanimidade. Dando sequência o
Primeiro Secretário realizou a leitura: Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.902/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados
com a folha de pagamento do Gabinete do Vice-Prefeito, de outubro de 2016 até a
presente data. 1.903/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos
discriminados com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças, de outubro de 2016 até a presente data. 1.904/17 - Requer o envio de
planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha de pagamento da
Secretaria Municipal de Administração, de outubro de 2016 até a presente data.
1.905/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a
folha de pagamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano. 1.906/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos
discriminados com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Comunicação.
1.907/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a
folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, de outubro de 2016 até fevereiro de 2017. 1.908/17 - Requer o
envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha de
pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico Sustentável. 1.909/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os
funcionários e local de trabalho, seja cargo em comissão, estatutário, celetista, função
gratificada ou de empresas terceirizadas, da Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças. 1.910/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os funcionários e
local de trabalho, seja cargo em comissão, estatutário, celetista, função gratificada ou
de empresas terceirizadas, da Secretaria Municipal de Administração. 1.911/17 Requer o envio de planilhas contendo todos os funcionários e local de trabalho, seja
cargo em comissão, estatutário, celetista, função gratificada ou de empresas
terceirizadas, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
1.912/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os funcionários e local de
trabalho, seja cargo em comissão, estatutário, celetista, função gratificada ou de
empresas terceirizadas, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável. 1.913/17 - Requer o envio de planilhas
contendo todos os funcionários e local de trabalho, seja cargo em comissão,
estatutário, celetista, função gratificada ou de empresas terceirizadas, da Secretaria
Municipal de Cultura. 1.914/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os
funcionários e local de trabalho, seja cargo em comissão, estatutário, celetista, função
gratificada ou de empresas terceirizadas, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

1.915/17 - Requer informações a respeito das especialidades médicas disponíveis
no município de Ourinhos e qual o prazo de atendimento. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.916/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar projeto de "Brinquedoteca" no município de
Ourinhos. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.917/17 - Requer
informações, junto à SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos -,
sobre a possibilidade de se realizar o levantamento de poços de visitas, conhecidos
como PV, nas ruas do Município. Requerimento do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 1.918/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
o projeto da farmácia 24 horas no município de Ourinhos. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.919/17 - Requer informações sobre a realização de
vistorias para checar as condições de pontes, pontilhões e viadutos no Município.
1.920/17 - Requer informações sobre a previsão para se realizar as cirurgias eletivas
das pessoas que já estão na lista de espera. 1.921/17 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o funcionamento do controle de estoque
dos medicamentos nas farmácias de alto custo, saúde mental, infectologia e
dispensário central, bem como a distribuição nas farmácias descentralizadas (UBS e
PSF). 1.922/17 - Requer informações sobre o pré-natal e índice de natalidade no
Município. 1.923/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos para a criação do projeto “Mercado Municipal de Baixo Custo”, que institui a
Prefeitura Municipal como responsável pela compra e revenda, a preço de custo, de
alimentos para pessoas cadastradas no Bolsa Família, em quantidades
controladas. 1.924/17 - Requer o envio de planilhas contendo os gastos com
telefonia, mê a mês, por secretaria, no período de janeiro de 2017 até a presente
data. 1.925/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados
com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação, de outubro de 2016
até a presente data. 1.926/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos
discriminados com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, de
outubro de 2016 até a presente data. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.927/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar a
Campanha de Conscientização para Empinar Pipas com Segurança.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.928/17 - Requer o envio de
planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha de pagamento da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, de outubro de 2016 até a presente data.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.929/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar um Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS - na Vila Brasil. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.930/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos
discriminados com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência
Social, de outubro de 2016 até a presente data. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.931/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar cursos profissionalizantes, no Município, para pedreiros, pintores,
carpinteiros, marceneiros e eletricistas. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.932/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados
com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Governo. 1.933/17 - Requer o

envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha de pagamento
da SAE, de outubro de 2016 até a presente data. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.934/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
conceder algum tipo de gratificação aos servidores públicos municipais que atuam
como responsáveis técnicos na área da saúde. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.935/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos
discriminados com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos, de outubro de 2016 até a presente data. Requerimento do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.936/17 - Requer informações sobre a possibilidade
dos servidores públicos municipais gozarem as férias em dois períodos.
Requerimentos do Vereador Alexandre Florêncio Dias: 1.937/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de
implantar em nosso Município um ambulatório materno-infantil. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.938/17 - Requer informações sobre as
medidas adotadas até a presente data, para coibir atos infracionais e/ou crimes
cometidos por menores infratores no Município. Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.939/17 - Requer cópia do laudo técnico a respeito do
assoreamento do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (recinto da
FAPI). Requerimento do Vereador Alexandre Florêncio Dias: 1.940/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a previsão para o
funcionamento do atendimento na UBS "Dr. Hélio Migliari" até as 24 horas.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.941/17 - Requer o envio de
planilha detalhada dos valores gastos com a frota de veículos da Prefeitura e
terceirizados, contendo os gastos com peças, manutenção e combustível, de janeiro
de 2017 até a presente data. 1.942/17 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei nº 4.801/2002, que proíbe o uso de cerol e de substâncias ou
materiais cortantes e dá outras providências. 1.943/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para a implantação ou construção de
albergues no município de Ourinhos.1.944/17 - Requer informações a respeito
do estudo técnico para uso de pedrisco em campinho de futebol na EMEF
"Pedagogo Paulo Freire". 1.945/17 - Requer informações a respeito do Centro de
Referência do Ensino Fundamental - CREF, no município de Ourinhos. 1.946/17 Requer informações a respeito da situação das fiscalizações da Prefeitura e do
Juizado da Infância e Juventude em relação ao cumprimento das normas do Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA. Requerimento do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.947/17 - Requer informações sobre os "Food Trucks" de outras
cidades da região que vêm para trabalhar nos finais de semana, durante a noite, no
Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.948/17 - Requer
informações sobre as providências que estão sendo tomadas a respeito de estouro de
canos no Município. 1.949/17 - Requer informações sobre as providências para
combater a existência de ratos, cobras, aranhas, escorpiões e insetos no Município.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.950/17 - Requer
informações sobre quantos atendimentos foram realizados pelo SUS - Sistema
Único de Saúde - no Hospital do Câncer Dr. Monzillo em Ourinhos, desde o
credenciamento até a presente data. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio

Abel: 1.951/17 - Requer informações sobre o cronograma para realização de
reformas em todas as escolas do Município. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.952/17 - Requer informações a respeito dos membros que
compõem a JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações - de Ourinhos.
1.953/17 - Requer informações sobre a existência de brigada de incêndio nos
departamentos públicos do Município. 1.954/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar campanha de conscientização nas escolas públicas do
Município, em relação ao descarte irregular de lixo e entulho em áreas públicas.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.955/17 - Requer informações a
respeito das creches e escolas municipais. 1.956/17 – Requer o envio de planilha
contendo datas das últimas reformas estruturais, bem como os custos destas
reformas, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.957/17 - Requer o
envio de cópias dos contratos de todas as empresas que prestam serviços à
Prefeitura Municipal de Ourinhos, por secretaria. 1.958/17 - Requer o envio de
planilhas contendo todos os funcionários e local de trabalho, seja cargo em
comissão, estatutário, celetista, função gratificada ou de empresas terceirizadas, da
Secretaria Municipal de Educação. 1.959/17 - Requer o envio de planilhas contendo
todos os funcionários e local de trabalho, seja cargo em comissão, estatutário,
celetista, função gratificada ou de empresas terceirizadas, da Secretaria Municipal de
Saúde. 1.960/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os funcionários e local
de trabalho, seja cargo em comissão, estatutário, celetista, função gratificadas ou de
empresas terceirizadas, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 1.961/17 Requer o envio de planilhas contendo todos os funcionários e local de trabalho, seja
cargo em comissão, estatutário, celetista, função gratificada ou de empresas
terceirizadas, da Secretaria Municipal de Governo. 1.962/17 - Requer informações o
envio de planilhas contendo todos os funcionários e local de trabalho, seja cargo em
comissão, estatutário, celetista, função gratificadas ou de empresas terceirizadas,
da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 1.963/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o
Acessa São Paulo – Programa de inclusão digital do Governo do Estado de São Paulo
– nos bairros: Jardim Itamaraty, Parque Pacheco Chaves, Vila São Luiz, Jardim
Guaporé, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Residencial
Recanto dos Pássaros, Residencial Oswaldo Brizola, Jardim Santos Dumont,
Loteamento Águas do Eloy e Jardim Itaipava. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.964/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar Projeto de Diagnóstico dos Equipamentos Públicos, com o objetivo de se
realizar vistorias das condições de estado de conservação dos equipamentos da
Prefeitura Municipal, próprios ou alugados, para estabelecer prioridades e plano de
ação para sua conservação, obras ou reformas. 1.965/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se implantar mutirão de apoio e recolhimento de andarilhos e
moradores de rua em abrigos, nesta época de frio intenso de inverno. 1.966/17 Requer informações a respeito da Antena de Telecomunicações de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ourinhos. 1.967/17 - Requer o
envio de planilha contendo a localização e condições dos telefones públicos
(orelhões). 1.968/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de

Educação, sobre a possibilidade de se realizar estudos para a implantação de projeto
que vise organizar Núcleos de Ação para Eficiência Energética (NAEE) nas escolas,
com a finalidade de se desenvolver ações de conscientização, engajamento e
monitoramento em eficiência energética e hídrica. 1.969/17 - Requer informações
sobre a situação atual do Lar Santa Tereza Jornet e quais as providências que a
Prefeitura Municipal está tomando para ajudar. 1.970/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se criar uma parceria ou um convênio com as
concessionárias de telefonia, no sentido de se disponibilizar telefones de uso público
que oferecem acesso à internet gratuita por tecnologia Wi-Fi. 1.971/17 - Requer
informações sobre as providências tomadas pela Prefeitura Municipal com relação às
placas de trânsito na rotatória da Rua Onofre Alves Moreira, entre o Parque Pacheco
Chaves e o Jardim Itamaraty. 1.972/17 - Requer informações a respeito dos conselhos
municipais legalmente constituídos. 1.973/17 - Requer o envio de planilha com os
horários, nomes dos alunos e os responsáveis técnicos, por bairro, do projeto de
escolinha de futebol nos bairros, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de
Ourinhos. 1.974/17 - Requer informações sobre o que foi arrecadado pela
administração pública da Prefeitura Municipal de Ourinhos, mês a mês, de janeiro
de 2017 até a presente data. 1.975/17 - Requer informações a respeito de todos os
medicamentos de uso contínuo na rede básica de saúde que estão em falta, seja de
convênio Federal ou Estadual, entre outros que o Município ofereça. 1.976/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha educativa para
mobilizar a população sobre a economia de água e energia. 1.977/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre as providências
tomadas para atender à Lei Federal nº 12.982/2014, que determina o provimento de
alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou de condição de
saúde específica. 1.978/17 - Requer informações sobre quais providências estão
sendo tomadas pela Prefeitura para atender à Lei Estadual nº 15.532/2014, que
dispõe sobre o procedimento obrigatório de reserva de assento de acompanhante
da pessoa com deficiência em teatros, cinemas, casas de shows e espetáculos em
geral. 1.979/17 - Requer informações sobre quais providências estão sendo tomadas
para atender à Lei Estadual nº 15.517/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização de exame de cardiotocografia no Estado de São Paulo, como exame de
rotina no final da gestação e durante o trabalho de parto para avaliar o bem-estar
materno fetal. 1.980/17 - Requer o envio de cronograma dos projetos e diretrizes de
execução de cada secretaria, mês a mês, para os anos de 2017 e 2018. 1.981/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha educativa de
estímulo ao plantio de árvores e contra cortes desnecessários, no Município.
1.982/17 - Requer informações sobre a previsão do novo orçamento para
recapeamento asfáltico no presente ano. 1.983/17 - Requer informações sobre
quantos e quais projetos foram solicitados e encaminhados aos Governos Estadual
e Federal, por secretaria, de janeiro de 2017 até a presente data, discriminando
projeto e valor. 1.984/17 - Requer informações sobre as emendas parlamentares dos
Governos Estadual e Federal, que entraram no Município, de janeiro de 2017 até a
presente data, discriminando nomes dos deputados, valores e destinos. 1.985/17 Requer informações sobre os empenhos e notas canceladas pela falta de

pagamentos nos anos de 2016 e 2017, discriminando nomes, valores e datas.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.986/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se solicitar, junto ao Governo do Estado de
São Paulo, a implantação de programas e projetos da Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.987/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se estudar a implantação de Pregão Eletrônico
nas licitações da Prefeitura Municipal de Ourinhos. 1.988/17 - Requer o envio de
planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha de pagamento da
Secretaria Municipal de Cultura, mês a mês, de outubro de 2016 até a presente data.
1.989/17 - Requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a
folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, mês a mês, de outubro de 2016 até a
presente data. 1.990/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se elaborar
estudos para a criação de um depósito para doações de móveis usados e sobras de
materiais de construção para pessoas carentes e entidades, chamado de "Depósito
Solidário". 1.991/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se elaborar
estudos para a criação e implantação, nas vias de maior tráfego, de um programa
de rotas em horário de pico, para veículos e caminhões, conforme placa chamada
de "Rota Alternativa", para um trânsito melhor. 1.992/17 - Requer informações,
junto ao Núcleo de Atendimento à População de Rua - "Núcleo POP", sobre
quantas passagens foram oferecidas à população e quais as prioridades de entrega,
bem como seus destinos, identificadas como itinerantes/migrantes, por mês, de
janeiro de 2017 até a presente data. 1.993/17 - Requer o envio de planilhas com
cotações de valores para a compra de aquecedor elétrico/solar para as piscinas do
Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.995/17 - Requer informações
sobre as providências adotadas e planejadas, visando aumentar a acessibilidade
das pessoas com deficiência. 1.996/17 - Requer o envio de cópia do antigo e do
novo contrato celebrado com a Cooperativa de Catadores de Materiais
Recicláveis de Ourinhos, bem como as propostas apresentadas durante a
negociação. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.997/17 Requer informações sobre vendas de materiais inservíveis, supostamente,
realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano. 1.998/17 - Requer informações sobre quais são os procedimentos em
relação ao transporte de pacientes fora do Município. 1.999/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se liberar gratuitamente o Campo do Centro Comunitário
para realizações de partidas de futebol dos times de nossa cidade. Realizada a leitura
de todos os requerimentos, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do Requerimento de Urgência apresentado: Requerimento de
Urgência nº 2.000/2017 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 32/2017. Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais,
ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o
Projeto de Lei nº 32/2017, proveniente do Vereador Caio César de Almeida Lima,
que institui no Calendário Oficial do Município de Ourinhos a “Semana Municipal de
Conscientização da Preservação da Mata Atlântica Ourinhense”. JUSTIFICATIVA: A
presente matéria tem a finalidade de prever no Calendário Oficial do Município a

“Semana Municipal de Conscientização da Preservação da Mata Atlântica
Ourinhense”, uma vez que Ourinhos possui um considerável trecho de mata nativa,
de suma importância para o equilíbrio do meio ambiente local, com variedade de
espécies animal e vegetal e, ainda, promover a conscientização de todos sobre a
importância de sua proteção para as futuras gerações. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala
das Sessões, em 22 de maio de 2017, Aparecido Luiz e Santiago de Lucas Ângelo
e assinado por demais Vereadores. Em seguida, o Segundo Secretário realizou a
leitura das Indicações apresentadas: Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
730/17 - Solicita pintura de sinalização de solo a Rua José Corrêa Custódio, no
cruzamento com a Rua Prof. Francisco Dias Negrão. 731/17 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua Adalberto Dias Bogado. 732/17 - Solicita operação “tapa-buracos”
na Rua Milton de Abreu. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 733/17 Solicita o retorno de relógios de energia em cada box do Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 734/17 - Solicita o
retorno das televisões no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves. 735/17 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas no
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 736/17 - Solicita operação "tapaburacos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Felipe do
Amaral, do nº 220 até o cruzamento com a Rua Cardoso Ribeiro. Indicações do
Vereador Éder Júlio Mota: 737/17 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, melhorias na iluminação pública da
Avenida Vitalina Marcusso, que dá acesso à Fatec Ourinhos. 738/17 - Solicita, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, o calçamento ao
lado da Avenida Vitalina Marcusso, que dá acesso à Fatec Ourinhos. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 739/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Belo
Horizonte - Vila Perino. Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima:
740/17 - Solicita reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Alice de Paula Machado - Vila São José. 741/17 - Solicita reperfilamento ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua José Alves de Lima - Vila São
José. 742/17 - Solicita reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua Apuco Tavares de Souza - Vila São José. 743/17 - Solicita reperfilamento ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio Cruz - Vila São José.
Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 744/17 - Solicita roçada em
viela no Loteamento São Bento. Indicação do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 745/17 - Solicita reperfilamento em toda a extensão da Rua Otoni Felipe
Soares - Jardim Matilde. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
746/17 - Solicita melhorias na sinalização de solo em todos os cruzamentos na Rua
Ezequias Nogueira de Souza. Indicação do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 747/17 - Solicita a construção de quadra de bocha ao lado da quadra
poliesportiva da Rua Profa. Josefa Cubas da Silva - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada:
748/17 - Solicita a execução de roçada na Rua Marginal. 749/17 - Solicita a
instalação de playground ecológico na Rua Silmara Bolognese da Silva, no Córrego

Água das Furnas - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 750/17 - Solicita a instalação de bebedouro
na Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo “Bié” - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
751/17 - Solicita a substituição do alambrado no Centro Social Urbano - CSU.
Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima: 752/17 - Solicita a
realização de terraplanagem e pavimentação asfáltica na via que liga o Jardim
Quebec e a ponte de acesso ao Jardim Santa Felicidade. 753/17 - Solicita a
restauração dos pontos de iluminação pública já existentes, bem como a ampliação
da iluminação na passagem da ponte que liga o Jardim Quebec ao Jardim Santa
Felicidade. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 754/17 - Solicita a
troca de lâmpadas na Rua Ari Barroso, 167, em frente à Escola de Educação
Infantil Millenium. Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima:
755/17 - Solicita a construção de passeio público no canteiro da Avenida Presidente
Dr. Getúlio Vargas, em todos os seus cruzamentos. 756/17 - Solicita a criação de área
de lazer e campo para esporte em área verde municipal da Rua Rufino Benitez Jardim Cristal. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 757/17 - Solicita a operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Pedro de Toledo. Indicação do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 758/17 - Solicita a construção de passeio público na
Rua Eduardo Peres, defronte ao CSU - Centro Social Urbano - Loteamento Maria
Christoni. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 759/17 - Solicita a pintura na
quadra poliesportiva do Parque Pacheco Chaves. 760/17 - Solicita a realização de
estudos visando à construção de unidade de saúde da família (USF) no Jardim Paris.
761/17 - Solicita a construção de pista de atletismo na Associação de Moradores de
Bairros do Parque Pacheco Chaves. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 762/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Manoel Palácios. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 763/17 - Solicita a
construção de bueiros na Rua José Justino de Carvalho, próximo ao nº 2.392 - Jardim
Oriental, pois existem pontos de alagamentos quando chove. 764/17 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Benedito Perino, nos Jardins Ouro
Fino e São Domingos. 765/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Atílio Toloto, nos Jardins Ouro Fino e São Domingos. 766/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua 9 de
Julho. 767/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. 768/17 - Solicita recapeamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Xisto Antônio de
Souza - Jardim Colorado. 769/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Miguel Sutil - Jardim dos Bandeirantes. 770/17
- Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Vitório Christoni - Vila
São Luiz. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 771/17 - Solicita
instalação de placas “Cuidado Escola” e pintura de faixa de pedestres em todas as
escolas da Rede Municipal de Ensino. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
772/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Santa Mônica - Jardim Oriental. Indicações do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 773/17 - Solicita melhorias no passeio público/trilha de caminhada,

situado na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, após a linha do trem. 774/17 - Solicita a
construção de barra de contenção lateral em toda a extensão da Avenida André
Monteiro Rodrigues, que liga o Jardim das Paineiras com a rotatória da Faculdade
Estácio de Sá, nas laterais direita e esquerda, para evitar acidentes. 775/17 - Solicita
pavimentação asfáltica na Avenida Anel Viário, entre o AME “Dr. Paulo Cesar
Saldanha Rodrigues” e o Jardim Guaporé. 776/17 - Solicita a manutenção ou troca
de lâmpadas de iluminação pública na Rua João de Pontes, defronte aos nºs. 569 e
579. 777/17 - Solicita a instalação de iluminação pública em toda a extensão da
Avenida Anel Viário, entre o AME “Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues” e o Jardim
Guaporé. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 778/17 - Solicita poda
de árvore na Rua Constantino Neves, defronte ao nº 29 - Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. 779/17 - Solicita limpeza na Rodovia Raposo Tavares
em toda a extensão do perímetro urbano de Ourinhos. 780/17 - Solicita poda de
árvore na Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy. 781/17 - Solicita roçada no
acostamento em toda extensão da estrada do Ferro Velho Cruzeiro. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 782/17 - Solicita operação "tapa-buracos" ou
recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Clóvis de Araújo Macedo Filho Jardim América. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 783/17 Solicita melhorias no trevo de acesso à Rodovia Raposo Tavares, que se dá pela Rua
Prof. Francisco Dias Negrão. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
784/17 - Solicita limpeza em bocas de lobo em toda a extensão da Rua Maria de
Paula Leite Moraes, principalmente defronte ao nº 438 - Jardim Anchieta. Indicação
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 785/17 - Solicita melhorias na
iluminação pública ao redor do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi. Indicações
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 786/17 - Solicita a instalação de placas
denominativas na Rua Ampliato Martins Teixeira - Jardim Novo Horizonte. 787/17 Solicita limpeza em bocas de lobo em toda a extensão da Rua Argemiro Batista das
Neves, principalmente defronte ao nº 615 - Jardim Anchieta. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 788/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapaburacos" na Rua Santa Catarina, no trecho entre a Avenida Nilo Signorini e a Rua
Duque de Caxias, defronte ao Terminal Rodoviário de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 789/17 Solicita a instalação de lixeiras de coleta seletiva nas praças públicas do Município.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 790/17 - Solicita instalação de
tubos de concreto no final da Rua José Justino de Carvalho. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 791/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapaburacos" na Rua Manoel Vieira Pinto, no trecho entre os nº. s 370 e 471, da Rua
Ezequias Nogueira de Souza até a Avenida Jacinto Ferreira de Sá - Jardim Ouro Fino.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 792/17 - Solicita roçada nas
margens do Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes, próximo ao Residencial Royal
Park. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 793/17 - Solicita a
implantação de pontos de internet grátis (Wi-Fi) em todos os Centros de Referência
de Assistência Social - CRAS - do Município. Indicação da Vereadora Raquel
Borges Spada: 794/17 - Solicita a instalação de lixeiras de coleta seletiva em alguns
pontos da cidade. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 795/17 -

Solicita a instalação de placas orientativas “Proibido Jogar Lixo” em todas as áreas
verdes e praças públicas do Município. 796/17 - Solicita pintura e revitalização no
CEU - Centro de Esportes e Artes Unificados - do Residencial Recanto dos Pássaros.
797/17 - Solicita a revitalização urbana no entorno da supercreche NEI "Vereador
Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico" - Residencial Recanto dos Pássaros. 798/17 Solicita melhorias na rotatória próxima à EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes"
(CAIC). 799/17 - Solicita poda de árvore no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi.
800/17 - Solicita a extensão do horário de funcionamento da farmácia da Unidade
Básica de Saúde "Tiãozinho" da Vila São Luiz até as 23 horas, bem como
disponibilizar um farmacêutico responsável na unidade para melhor atender aos
munícipes que utilizam os serviços de pronto atendimento da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". 801/17 - Solicita melhorias no trevo de acesso à Rodovia Raposo
Tavares, que se dá pela Rua Santos Dumont - Vila Mano. Indicação do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 802/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua do
Expedicionário, próximo à Secretaria Municipal de Assistência Social. Indicação do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 803/17 - Solicita a intensificação das obras
de melhorias e de revitalização urbana, bem como sinalização de solo e operação
"tapa-buracos" nos bairros próximos ao Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá,
especialmente nas principais ruas e avenidas de acesso, em razão da grande 51ª Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI -, que será realizada nos próximos dias.
Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 804/17 - Solicita a implantação de
lombofaixa na Avenida Dr. Altino Arantes, próximo à SAE. Indicações do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 805/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Justino Carnevalle - Vila São José. 806/17 - Solicita o recolhimento
de galhada na Rua Ricardo Otero, defronte ao nº 1.250 – Jardim São Silvestre.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 807/17 - Solicita troca de lâmpadas
na Rua Francisca Alves de Camargo, defronte ao nº 333 - Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 808/17 - Solicita o recolhimento de galhada na Avenida Horácio Soares Jardim Paulista. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 809/17 - Solicita troca
de lâmpadas na Rua Jamil Chequer, nos postes nº.s 8-1211, 30-1211, 34-1211 e 361211. 810/17 - Solicita roçada e limpeza em área verde municipal localizada na Rua
Maria de Paula Leite Moraes, defronte ao nº 174 - Jardim Anchieta. 811/17 - Solicita
a instalação de temporizador no semáforo do cruzamento da Rua Duque de Caxias
com a Rua Santa Catarina. 812/17 - Solicita operação “tapa-buracos” ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Carlos Mori - Centro.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 813/17 - Solicita, com urgência,
a realização de patrolamento e encascalhamento das estradas do Barreiro e Fazenda
Velha (estrada do Paredão). Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 814/17 Solicita revitalização do córrego localizado ao lado da Rua Fiori Giglioti - Parque das
Flores. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 815/17 - Solicita a
instalação de placa de sinalização "Proibido Estacionar" na Rua Pedro de Toledo,
defronte ao nº 131, atendendo ao abaixo-assinado de moradores adjacentes.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 816/17 - Solicita a instalação de
Eco Ponto. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 817/17 - Solicita, junto à

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, operação "tapaburacos" na Rua Álvaro Doriguello - Residencial Recanto dos Pássaros. Indicações
do Vereador Aparecido Luiz: 818/17 - Solicita pintura de sinalização de solo
defronte à USF Parque Pacheco Chaves. 819/17 - Solicita a instalação de arcondicionado na sala de consultas de exame Papanicolau na USF Parque Pacheco
Chaves. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 820/17 - Solicita roçada
nas margens do lago próximo ao Hospital da Unimed. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 821/17 - Solicita a instalação de lombofaixa na Avenida Gastão
Vidigal, próximo à Microtec. 822/17 - Solicita a instalação de lombofaixa na Avenida
Gastão Vidigal, próximo ao Auto Park. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
823/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Brasil. Logo
após, o Segundo Secretário deu continuidade com a leitura das moções apresentadas:
Moções do Vereador Cícero de Aquino: 74/17 - De congratulações ao Sr. Clóvis
Lopes (Tiquinho), pelos relevantes serviços prestados na Biblioteca Ramal “Clarice
Lispector” da Vila Margarida. 75/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Jaime
Alexandre Pereira. Moção dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Alexandre Florêncio
Dias e Éder Júlio Mota: 76/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Camargo.
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. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o
pedido do Sr. Vereador, aprovado por unanimidade. Não havendo pedidos em
destaque, o Senhor Presidente c olocou em discussão os Requerimentos de nº.s
1.902 a 1.994/17 e a Moção de nº. 74/2017. A seguir, fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Anísio Aparecido
Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto, Aparecido Luiz, Alexandre Florêncio Dias e
Alexandre Araujo Dauage. Não havendo mais quem queira se manifestar, os
requeriemntos foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Logo
após, fez o uso da palavra livre o Senhor Vereador Éder Júlio Mota. Findo o horário
regimental, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a suspensão
do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário a solicitação do Vereador, aprovada por
unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do
Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal
está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada para
verificação do quórum regimental: 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 Sr. Presidente colocou em
discussão o Requerimento de Urgência nº. 2.000/17 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 32/2017. Não havendo quem queira se manifestar foi
colocado em votação nominal, aprovado por unanimidade. Por já contarem com os
pareceres favoráveis das comissões, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto

de Lei nº 32/2017. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Caio César de Almeida
Lima. Não havendo mais quem queira se manifestar foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº.
12/2017 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre a desafetação de imóveis e
dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de
Resolução nº. 02/2017 de autoria do Vereador Santiago de Lucas Ângelo que dispõe
sobre a constituição de Comissão de Assuntos Relevantes visando realizar estudos
para regulamentar as atividades de comercialização de alimentos pelos vendedores
ambulantes e em “food trucks” no município de Ourinhos. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Abel Diniz Fiel, Éder
Júlio Mota, Aparecido Luiz, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Caio César
de Almeida Lima e Edvaldo Lúcio Abel. Não havendo mais quem queira se
manifestar foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Aprovado o
Projeto de Resolução nº. 02/2017, o Sr. Presidente designou os Vereadores
Santiago de Lucas Ângelo, Abel Diniz Fiel, Mário Sérgio Pazianoto, Aparecido
Luiz e Éder Júlio Mota para, sob a presidência do primeiro, integrarem a
Comissão de Assuntos Relevantes destinada a realizar estudos para regulamentar
as atividades de comercialização de alimentos pelos vendedores ambulantes e em
“food trucks” no município de Ourinhos. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores
Abel Diniz Fiel, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Alexandre Araujo
Dauage, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz, Éder Júlio Mota e Santiago de
Lucas Ângelo. 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 Sexta 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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