ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 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 sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e
dezoito 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 Vigésima 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 e
colocou em votação a Ata da 24ª Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Por
questão de ordem, o Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos do Sr. Clóvis Abujamra, do Sr. Salvador Marcolino dos
Santos, da Srª Maria Célia de Carvalho e do Sr. Henrique Ferreira dos Santos. 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 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. Dando
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse na
íntegra a leitura do Edital de Notificação oriundo da Mesa Diretora publicado no
Diário Oficial do Município de Ourinhos nos dias 1 e 4 de agosto, edições nº.s 1.095
e 1.096, referente à realização de audiências públicas ao Processo TC – 2396/2015
das Contas do Executivo do ano de 2015 do dia 08 ao dia 18 d e agosto: "EDITAL DE
NOTIFICAÇÃO REFERENTE ÀS CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL DO
EXERCÍCIO DE 2015. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso
das atribuições que lhe são conferidas, atendendo ao que foi solicitado pelo
Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e; Considerando que
as contas do Município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte, conforme
disposto no artigo 93 da Lei Orgânica do Município, para exame e apreciação, o
qual poderá questionar sua legitimidade, nos termos da Lei; Considerando que as
referidas contas (Processo TC-002396/026/15) se encontram na Comissão

Permanente de Finanças e Orçamento, a quem cabe emitir o competente parecer;
Ficam os munícipes notificados que, a partir da publicação do presente Edital, a
comissão prestará informações a respeito do assunto, na seguinte forma: I – A
exposição dos documentos referentes às contas será feita no Plenário da Câmara
Municipal, nas seguintes datas e horários: 1ª Audiência Pública - 08/08 (terçafeira), das 10 às 11 horas; 2ª Audiência Pública - 09/08 (quarta-feira), das 10 às 11
horas; 3ª Audiência Pública - 09/08 (quarta-feira), das 15 às 16 horas; 4ª
Audiência Pública - 10/08 (quinta-feira), das 18 às 19 horas; 5ª Audiência Pública
- 11/08 (sexta-feira), das 10 às 11 horas; 6ª Audiência Pública - 11/08 (sexta-feira),
das 15 às 16 horas; 7ª Audiência Pública - 15/08 (terça-feira), das 10 às 11 horas;
8ª Audiência Pública - 15/08 (terça-feira), das 15 às 16 horas; 9ª Audiência Pública
- 16/08 (quarta-feira), das 10 às 11 horas; 10ª Audiência Pública - 16/08 (quartafeira), das 15 às 16 horas; 11ª Audiência Pública - 17/08 (quinta-feira), das 19 às
20 horas; 12ª Audiência Pública - 18/08 (sexta-feira), das 10 às 11 horas; e, nos
demais dias úteis e horários de expediente da semana, na Secretaria Geral; II Caberá à Comissão de Finanças e Orçamento receber eventuais petições
apresentadas durante o período de exposição pública das contas, tomando, em caso
de questionamento, as providências estabelecidas nos parágrafos 2º e 3º, do Artigo
93, da Lei Orgânica do Município. Ourinhos, 11 de julho de 2017. Alexandre Araujo
Dauage – Presidente, Alexandre Florencio Dias -Vice-Presidente, Anísio Aparecido
Felicetti -1°. Secretário, Éder Júlio Mota -2°. Secretário" Na sequência, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos
ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta
aos Requerimentos nº. s 2.285 e 2.322/2017 do Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimentos nº. s 1.713, 2.067, 2.281 e 2.374/2017 do Vereador Alexandre Araujo
Dauage; Requerimentos nº. s 2.135 e 2.166/2017 do Vereador Alexandre Florencio
Dias; Requerimentos nº. s 1.735, 1.931, 2.077, 2.090, 2.091, 2.229, 2.233, 2.264,
2.306, 2.312, 2.313, 2.314 e 2.339/2017 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº s 718, 756, 819, 1.414, 2.041, 2.128, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217,
2.218, 2.219, 2.220, 2.221, 2.261, 2.263, 2.276, 2.277, 2.303, 2.304, 2.305, 2.354,
2.355 e 2.356/2017 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 1.545, 2.044,
2.132, 2.149, 2.224, 2.225, 2.227, 2.228, 2.236, 2.237, 2.256, 2.321, 2.328, 2.329,
2.330, 2.331, 2.332, 2.333, 2.334, 2.335 e 2.369/2017 do Vereador Caio César de
Almeida Lima; Requerimentos nº. s 1.027, 1.028, 1.029, 1.034, 1.117, 1.216, 1.261,
1.445, 1.570, 1.657, 1.658, 1.663, 1.666, 1.667, 1.669, 1.725, 1.728, 1.796, 1.866,
1.875, 1.938, 1.947, 1.954, 2.021, 2.060, 2.070, 2.071, 2.072, 2.081, 2.082, 2.095,
2.098, 2.099, 2.101, 2.102, 2.114, 2.170, 2.202, 2.208, 2.209, 2.210, 2.244, 2.245,
2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.315, 2.317, 2.345, 2.350, 2.351, 2.352 e
2.353/2017do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s 679, 719,
1.450, 1.963, 2.062, 2.066, 2.083, 2.093, 2.238, 2.291, 2.294, 2.337, 2.338, 2.341,
2.342, 2.343, 2.344, 2.365, 2.366, 2.367 e 2.372/2017 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº. s 539, 650, 651, 671, 1.111, 1.774, 1.894, 1.917, 2.181, 2.192,
2.193, 2.257, 2.270, 2.278, 2.279, 2.280/2017 do Vereador Éder Júlio Mota;
Requerimentos nº. s 337, 776, 859, 923, 1.063, 1.123, 1.192, 1.324, 1.466, 1.518,
1.589, 1.591, 1.593, 1.594, 1.614, 1.643, 1.644, 1.695, 1.703, 1.741, 1.822, 1.924,

1.933, 1.939, 1.942, 1.944, 1.945, 1.946, 1.948, 1.955, 1.968, 1.972, 1.974, 1.981,
1.984, 1.985, 1.992, 2.052, 2.064, 2.107, 2.161, 2.205, 2.206, 2.207, 2.240, 2.241,
2.242, 2.243, 2.254, 2.259, 2.285, 2.287, 2.290, 2.293, 2.295, 2.297, 2.298, 2.299,
2.300, 2,301, 2.302, 2.307, 2.309, 2.311, 2.318, 2.319, 2.320, 2.346, 2.348, 2.358,
2.359 e 2.361/2017 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº.s 1.165,
1.409, 1.699, 1.709, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.212, 2.213,
2.222, 2.223, 2.251, 2.252, 2.253, 2.269 e 2.323/2017 do Vereador Flávio Luis
Ambrozim; Requerimentos nº. s 1.571, 2.163, 2.211, 2.268 e 2.340/2017 do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 1.089, 1.104, 1.152, 1.244, 1.448,
1.462, 1.557, 1.584, 1.600, 1.620, 1.886, 2.122, 2.123, 2.140, 2.189, 2.190, 2.235
2.266, 2.271, 2.272 e 2.362/2017 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento
nº. 2.118/2017 do Vereador Salim Mattar; Requerimentos nº. s 1.862 e 2.296/2017
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo; Requerimento nº. 812/2017 dos Vereadores
Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº. 1.168/2017 dos
Vereadores Éder Júlio Mota, Santiago de Lucas Ângelo e Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimento nº. 1.684/2017 dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Cícero de
Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto e Éder Júlio Mota;
Requerimento nº. 2.059/2017 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio
Mota; Requerimentos nº. s 2.156, 2.159, 2.160, 2.162 e 2.262/2017 dos Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luis Ambrozim. Comunicados nº. s CM 068330 e
155037/2017 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 367/2016-2PJO-PPS do MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, em resposta ao Requerimento nº 2.269/2017, de
autoria do Vereador Flávio Luis Ambrozim. Ofício nº 36/2017 – CMDCA do
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, solicitando informações acerca da possibilidade de implantação de
uma unidade do CAPSi – Centro de Atenção Psicossocial Infantil no Município, a
fim de promover saúde mental para crianças e adolescentes. Ofício
SMPF/Contabilidade
197/2017
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, informando sobre a transferência de recursos da
União à Prefeitura de Ourinhos. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores na Secretaria desta Casa. O Senhor Presidente comunicou que
foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 48/17 oriundo
da Vereadora Raquel Borges Spada que institui o Projeto Voluntário "Mão Amiga",
com o objetivo de revitalizar as praças, canteiros e bosques do município de
Ourinhos. Projeto de Lei nº. 49/17 de autoria do Vereador Caio César de Almeida
Lima que dispõe sobre a criação do Mês do Doador de Sangue no município de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 50/17 de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada que institui no Calendário Oficial do Município de
Ourinhos a "Semana Municipal de Prevenção e Combate à Obesidade". Projeto de
Lei nº. 51/17 de procedência do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios
recomendados às pessoas portadoras de intolerância à lactose e doença celíaca a
destacar o local de exposição com placas indicativas. Projeto de Lei nº. 52/17 de

autoria do Prefeito Municipal que altera parágrafo único e incisos do art. 1º, da Lei
nº. 3.992, do dia 4 de março de 1997, que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural e dá outras providências. Projeto de Lei nº.
53/17 de autoria do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre a obrigatoriedade das
Agências Bancárias do Município utilizarem aviso sonoro para atendimento de
pessoas com deficiência visual. Projeto de Lei nº. 54/17 de iniciativa do Prefeito
Municipal que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de
R$ 782.000,00 (Setecentos e oitenta e dois mil reais) e dá outras providências.
Projeto de Resolução nº 5/17 oriundo do Vereador Santiago de Lucas Ângelo que
dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada
para realizar estudos para regulamentar as atividades de comercialização de
alimentos pelos vendedores ambulantes e em “food trucks” no município de
Ourinhos. Projeto de Resolução nº 6/17 de procedência do Vereador Caio César
de Almeida Lima que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da
Vida e da Família no município de Ourinhos. As matérias anunciadas serão
encaminhadas às Comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres
conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados:
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.377/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se instalar academia da saúde em área verde localizada no final da
Rua Maria José Milani – Residencial Recanto dos Pássaros. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.378/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir uma sala na EMEF "Profa. Nilse de Freitas".
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.379/17 - Requer
informações sobre a previsão para a construção do "Centro Dia do Idoso" no
Município. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.380/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando incentivar o
funcionário público por meio de prêmios, pela apresentação de ideias, invenções ou
trabalhos de favorecimento operacional, conforme o Artigo 213 do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 2.381/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se reativar e realizar
melhorias na passagem de acesso à Rua Cardoso Ribeiro, através da parte final da
Alameda Djames Wilham Afonso - Parque Gabriela. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.382/17 - Requer informações, junto ao Governo
Federal, sobre a possibilidade de se implantar pontos de internet grátis (Wi-Fi) em
todas as praças públicas do Município, através do Programa Cidade Digital. 2.383/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o Sistema de Recreio
Henrique Fittipaldi, realizando melhorias na iluminação pública, substituição de
bancos e mesas quebradas, pintura de sinalização de solo, manutenção e melhorias na
academia ao ar livre e ampliação do playground. 2.384/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir cobertura na forma de abrigo no campo de
futebol da Vila Sândano. 2.385/17 - Requer informações a respeito do procedimento a
ser adotado por munícipe que deseja realizar eventos no Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. 2.386/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
rampa de acesso para cadeirantes na viela do Jardim Ouro Fino. Requerimento da

Vereadora Raquel Borges Spada: 2.387/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando instituir um local para descarte de
lâmpadas. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.388/17 - Requer
informações, junto às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico Sustentável, de Esportes e Recreação e de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se restaurar o campo de futebol do
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.389/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se colocar um vigia no Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 2.390/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando inserir aulas de dança para a terceira
idade no Centro Cultural Tom Jobim. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:
2.391/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
implantar vagas para estacionamento em 45° na Praça Gercon Teixeira Barbosa, ao
lado da Capela Nossa Senhora de Fátima – Jardim Matilde. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.392/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.244/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar a troca na caixa de areia da EMEI "Abelardo Pinto". 2.393/17 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.448/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se nomear membros para o Conselho Municipal de Cidades.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.394/17 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre a
possibilidade de se restaurar a academia da saúde da Praça Prof. Mário César de
Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 2.395/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar braço de iluminação pública na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, do
nº 1.080 ao nº 1.590. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
2.396/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.630/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias nos quiosques existentes
no entorno do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 2.397/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar a campanha "Natal de Luz", no mês
de dezembro, no Município, a fim de incentivar os munícipes a enfeitarem suas
residências no período natalino. 2.398/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se constituir uma frente de trabalho social com os usuários do Centro POP do
Município. 2.399/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um
pomar comunitário nas dependências do Centro POP do Município. 2.400/17 Requer informações, junto às Secretarias Municipais de Assistência Social, Cultura e
Educação, sobre a possibilidade de se realizar evento comemorativo do dia das
crianças (12 de outubro) no CEU - Centro de Esportes e Artes Unificados -, no
Residencial Recanto dos Pássaros. 2.401/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à revitalização urbana e paisagismo,
inclusive o plantio de árvores frutíferas, nas margens do Córrego Água das Furnas,
que passa pelo Jardim Eldorado e Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.402/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se construir uma ponte interligando o banheiro ao quiosque do

pedalinho no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, a fim de facilitar o uso
pelas pessoas que ali frequentam. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges
Spada: 2.403/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar o sentido
do trânsito para mão única de direção na Rua Lourenço Jorge. 2.404/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de encaminhar a notificação de autuação de
infração de trânsito com mais antecedência da multa. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 2.405/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
atendimento à Indicação nº 146/2017, que solicita pintura de sinalização de solo de
área escolar na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, próxima à Escola Espaço
Saber nº 536. 2.406/17 - Requer informações sobre a possibilidade de instalar uma
sala de vídeo na Biblioteca Ramal “Clarice Lispector” - Vila Margarida.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.407/17 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se realizar melhorias na Passagem Inferior Prefeito Dr.
João Newton Cezar, que interliga a Rua São Paulo com a Rua Santos Dumont,
próximo ao Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão. 2.408/17 - Requer o
envio de planilha detalhada, contendo todas as ocorrências de água e esgoto e outros,
que foram atendidas pela SAE, mês a mês, de janeiro de 2017 até a presente data.
2.409/17 - Requer informações a respeito da quantidade de pessoas que adquirem
medicamentos de uso contínuo e de alto custo, mês a mês, de janeiro de 2017 até a
presente data. 2.410/17 - Requer da Associação Santa Casa de Misericórdia
informações a respeito de quantos leitos a Prefeitura Municipal contratou para
atendimento de emergência, nos anos de 2016 e 2017. 2.411/17 - Requer informações
a respeito de estudos para a compra ou a disponibilização de um carro somente para o
CAPII e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool Drogas - CAPS AD, no sentido de
facilitar o acompanhamento do tratamento de pacientes com transtornos mentais
graves e usuários de álcool e outras drogas, em suas residências. 2.412/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
divulgar tabela de preços com o valor de cada medicamento adquirido, de janeiro de
2017 até a presente data. 2.413/17 - Requer informações a respeito das mudanças ou
ações para melhorias no atendimento da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", de janeiro
de 2017 até a presente data. 2.414/17 - Requer informações a respeito de quais
projetos pedagógicos estão sendo trabalhados nas escolas municipais contra
“bullying” e violência, e quem são os professores responsáveis, de janeiro de 2017
até a presente data. 2.415/17 - Requer informações a respeito da existência de
projetos de reflorestamento de matas ciliares, recuperação de erosões e assoreamentos
nos mananciais, córregos, nascentes e rios do Município. 2.416/17 - Requer
informações a respeito da existência de projetos de prevenção de afogamentos em
lagos e rios do município de Ourinhos. 2.417/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se realizar estudos visando desenvolver projeto para aumentar o
espaço estrutural físico e a equipe de profissionais da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho",
no sentido de se agilizar procedimentos, obtendo melhorias e rapidez no atendimento.
2.418/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito de
quantos exames de ressonância magnética foram comprados, bem como qual o local e
o valor, de janeiro de 2017 até a presente data, no sentido de diminuir a fila de espera.
2.419/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito de

quantos exames de tomografia computadorizada foram autorizados e realizados, mês
a mês, de janeiro de 2017 até a presente data, pelo Sistema Único de Saúde – SUS - e
qual o tempo de espera para realizá-los. 2.420/17 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, a respeito de quantos exames de tomografia
computadorizada foram comprados, qual o local e o valor, mês a mês, de janeiro de
2017 até a presente data, no sentido de diminuir a fila de espera. 2.421/17 - Requer o
envio de relação contendo todas as empresas/fornecedoras que prestam serviços para
a Prefeitura Municipal através de processo licitatório. 2.422/17 - Requer informações
a respeito da possibilidade de se realizar projeto para a transformação do lixo
orgânico em fertilizantes e gás metano para produção de energia elétrica. 2.423/17 Reitera em seu inteiro teor, o Requerimento n° 532/2017, que requer informações a
respeito dos Conselhos Municipais de Ourinhos. 2.424/17 - Requer informações a
respeito de cronograma e ações para a criação de Agência de Desenvolvimento
Econômico, com representação do Poder Público, iniciativa privada, terceiro setor e
universidades, visando potencializar o turismo de negócios, conforme plano de
governo apresentado. 2.425/17 - Requer informações a respeito de cronograma e
ações para viabilizar o Centro de Convenções para feiras de comércio, indústrias,
serviços e negócios, conforme plano de governo apresentado. 2.426/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para ampliar as compras
governamentais das micro e pequenas empresas em até 25% do volume de compras
da Prefeitura, visando estimular a economia local e a geração de empregos, conforme
plano de governo apresentado. 2.427/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades
especiais no mercado de trabalho público e privado, conforme plano de governo
apresentado. 2.428/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para
revitalizar o centro da cidade e os centros dos bairros, com foco no desenvolvimento
econômico, conforme plano de governo apresentado. 2.429/17 - Requer informações
a respeito de cronograma e ações para parcerias com o Governo Federal e instituições
privadas, visando viabilizar a construção de unidades habitacionais de baixa renda e
conjuntos habitacionais, conforme plano de governo apresentado. 2.430/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para a elaboração do Plano Municipal
de Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que deverá definir ações
de curto, médio e longo prazo, por meio da participação cidadã, com atenção especial
para as áreas de assentamentos subnormais, de mananciais e para as áreas
conturbadas, conforme plano de governo apresentado. 2.431/17 - Requer informações
a respeito de cronograma e ações para produzir e entregar a quantidade de moradias
suficientes para as necessidades da população de baixa renda, conforme plano de
governo apresentado. 2.432/17 - Requer informações a respeito de cronograma,
projetos ou ações para diagnosticar e catalogar os vazios urbanos com o objetivo de
planejar a sua reocupação por empreendimentos habitacionais, de acordo com o perfil
imobiliário da região, conforme plano de governo apresentado. 2.433/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para a implantação do Calendário
Anual de Cultura, conforme plano de governo apresentado. 2.434/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para se implantar o Programa de
Desporto Escolar “MOVESCOLA” visando fortalecer as práticas esportivas na rede

de escolas municipais, começando pela iniciação esportiva, passando pela
disseminação do esporte em larga escala e em diferentes modalidades, até a
descoberta de talentos para o esporte competitivo, conforme plano de governo
apresentado. 2.435/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se
criar Lei de Incentivo ao Esporte, com a aplicação pelas empresas de até 5% do ISS
em projetos esportivos, conforme plano de governo apresentado. 2.436/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para se adaptar instalações esportivas
com acessibilidade para treinamento de atletas com deficiência, conforme plano de
governo apresentado. 2.437/17 - Requer informações a respeito de cronograma e
ações para a criação do Bolsa Atleta municipal, conforme plano de governo
apresentado. 2.438/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a
construção e reforma de várias quadras e equipamentos esportivos, conforme plano
de governo apresentado. 2.439/17 - Requer informações a respeito de cronograma e
ações para criar o Projeto Recreio nas Férias, junto às escolas municipais, conforme
plano de governo apresentado. 2.440/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para a realização dos jogos universitários, circuito escolar de
atletismo e passeios ciclísticos, conforme plano de governo apresentado. 2.441/17 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito de quantos
exames de ressonância magnética foram autorizados e realizados, mês a mês, de
janeiro de 2017 até a presente data, pelo Sistema Único de Saúde – SUS – e qual o
tempo de espera para realizá-los. O Senhor Presidente solicitou ao Segundo
Secretário que desse continuidade à leitura dos Requerimentos: Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.442/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se alterar a estrutura administrativa da Superintendência de Água e
Esgoto - SAE -, reduzindo a jornada de trabalho do cargo de Coletor de Lixo,
passando de 40 para 30 horas semanais ou por tarefa. Requerimentos do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 2.443/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
338/2017, que solicita poda de árvore na Rua Francisco De Vecchi Filho, defronte ao
nº 565 - Jardim Ouro Verde. 2.444/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
339/2017, que solicita poda de árvore na Rua Francisco De Vecchi Filho, defronte ao
nº 571 - Jardim Ouro Verde. 2.445/17 - Requer informações sobre a merenda escolar.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.446/17 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre a
possibilidade de se realizar estudos para estruturar a rua de acesso do Jardim Oriental
às Vilas Musa, Odilon e São João, realizando os serviços de: asfalto, galerias de
águas pluviais, guias e canteiro central. Requerimento dos Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota: 2.447/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reativar o Horto Municipal (com viveiros de mudas) e implantar
um centro de educação ambiental. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.448/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
Campanha de Prevenção de Acidentes com Motocicletas. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.449/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de hortas comunitárias em
escolas municipais e estaduais. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
2.450/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se doar uma área para a

construção do Centro Dia do Idoso (creche para o idoso). Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.451/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, a respeito dos professores de futebol contratados pela
Prefeitura Municipal. 2.452/17 - Requer informações sobre os reperfilamentos
realizados no Município, de janeiro de 2017 até a presente data. 2.453/17 - Requer
cópias das notas fiscais da compra de todas as lâmpadas de LED e os braços dos
postes de iluminação pública, de janeiro de 2017 até a presente data. 2.454/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 06/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se organizar campeonatos de queda de braço masculino e
feminino. 2.455/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 07/2017, que
requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver um campeonato
interescolar com o tema: Ecologia. 2.456/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 08/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
organizar campeonatos de futebol suíço masculino e feminino. 2.457/17 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento n° 14/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se enviar o cronograma de instalação de redutores de velocidade
e/ou lombofaixas no Município. 2.458/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 03/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
instituir a campanha permanente de orientação ao munícipe, a respeito da prática de
exercícios e outras atividades físicas, em locais públicos. 2.459/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 21/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se promover campanha incentivando a população a colocar lixeiras
diante das residências. 2.460/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
22/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver campanha,
por meio da imprensa, incentivando a prática da “Carona Solidária”, como forma de
simplificação do trânsito e preservação ambiental. 2.461/17 - Requer informações a
respeito de cronograma e ações para instituir o programa Saúde nas Escolas, através
da integração e articulação permanente entre Educação, Saúde e Assistência Social,
com ênfase na prevenção e enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o
pleno desenvolvimento de crianças e jovens da Rede Pública de Ensino, conforme
plano de governo apresentado. 2.462/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para instituir Centros Integrados de Educação, Esporte e Lazer,
como espaços de convivência e desenvolvimento de programas educativos,
esportivos, socioculturais e de lazer, conforme plano de governo apresentado.
2.463/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para aperfeiçoar o
Estatuto do Magistério, visando à valorização dos profissionais de ensino, conforme
plano de governo apresentado. 2.464/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para desenvolver metodologias que possam assegurar uma
evolução sustentável dos indicadores de desenvolvimento da educação básica,
alcançando as metas definidas pelo MEC e suplantando aquelas definidas no Plano de
Metas do Município, conforme plano de governo apresentado. 2.465/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para ampliar o número de alunos da
rede municipal na escola em tempo integral, conforme plano de governo apresentado.
2.466/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para ampliar e
estruturar o Programa de Assistência Psicopedagógica aos alunos da Rede Municipal

de Ensino, conforme plano de governo apresentado. 2.467/17 - Requer informações a
respeito de cronograma e ações para garantir o fornecimento de uniformes e materiais
escolares, assegurando sua qualidade e prazos de entrega, conforme plano de governo
apresentado. 2.468/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para
implantar usina de compostagem de lixo orgânico para fornecimento de adubo aos
agricultores familiares ou outras formas de aproveitamento energético do mesmo,
conforme plano de governo apresentado. 2.469/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para desenvolver e implantar um plano de proteção animal para
articular e integrar ações entre os diversos setores da administração, conforme
preconizado pela OMS e OMS Animal, conforme plano de governo apresentado.
2.470/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para ampliação de
projetos de segurança viária para o entorno de todas as escolas públicas do Município
e principais centros de bairro, conforme plano de governo apresentado. 2.471/17 Requer informações a respeito de cronograma, projetos ou ações para reorganizar os
itinerários das linhas municipais, visando atender de forma adequada a população,
conforme plano de governo apresentado. 2.472/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para a instalação de abrigos (coberturas) nos pontos de ônibus da
cidade, bem como a padronização visual dos abrigos e pontos de parada, conforme
plano de governo apresentado. 2.473/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para implantar ciclofaixas e ciclovias, conforme plano de
governo apresentado. 2.474/17 - Requer informações a respeito de cronograma e
ações para ampliar o sistema eletrônico de controle operacional, constituído por
central semafórica inteligente, monitoramento por câmeras e painéis de mensagens
variáveis, conforme plano de governo apresentado. 2.475/17 - Requer informações a
respeito de cronograma e ações para realizar conferências municipais, seminários,
fóruns e reuniões para debater a política de desenvolvimento urbano, a fim de
promover a gestão democrática, conforme plano de governo apresentado. 2.476/17 Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar estacionamento
público de bicicletas, conforme plano de governo apresentado. 2.477/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para implantar Concurso Anual de
Fanfarras das Escolas do Município, conforme plano de governo apresentado.
2.478/17 - Requer informações sobre os aparelhos de teste de glicemia danificados ou
quebrados nas unidades de saúde municipais. 2.479/17 - Requer informações a
respeito do valor gasto com material dos reperfilamentos realizados no Município, de
janeiro de 2017 até a presente data. 2.480/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se contratar médicos psiquiatras para a Rede Básica de Saúde do
Município. 2.481/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar
médicos especialistas para a Rede Básica de Saúde do Município. 2.482/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para a criação do Centro de Atenção ao
Idoso, conforme plano de governo apresentado. Requerimentos do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 2.483/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 780/2017,
que solicita poda de árvore na Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy. 2.484/17
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.356/2017, que solicita a construção de
calçadas no local pertencente à Prefeitura Municipal na Rua Francisco De Vecchi
Filho - Jardim Ouro Verde. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:

2.485/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para eliminar o
déficit de vagas na educação de 0 a 5 anos, atendendo plenamente a atual demanda,
conforme plano de governo apresentado. 2.486/17 - Requer informações a respeito do
cronograma e ações para estabelecer convênios com clínicas médicas particulares
para suprir a demanda de especialidades, conforme plano de governo apresentado.
2.487/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 23/2017, que requer
informações a respeito das providências efetivas com relação à informação e a
conscientização dos condutores de veículos, visando coibir a alta velocidade, no
período de entrada e saída dos alunos das escolas municipais. 2.488/17 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento n° 24/2017, que requer informações sobre a
existência de cronograma de obras de adequação dos próprios públicos municipais às
pessoas com deficiências físicas. 2.489/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 25/2017, que requer informações sobre a existência de programação
de instalação de áreas de lazer nos bairros do Município. 2.490/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 26/2017, que requer informações a respeito do
cronograma de instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública de todos os
bairros do Município. 2.491/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se realizar estudos para descontos ou isenção tributária para clínicas veterinárias que
realizarem voluntariado na mão de obra de castração de animais domésticos
abandonados ou de famílias de baixa renda, no município de Ourinhos. 2.492/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 27/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se incentivar a criação de centros comerciais em bairros
populosos, com a doação de terreno e isenção tributária. 2.493/17 - Requer cópia do
Processo Administrativo nº 009944/2017, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Econômico Sustentável, em resposta ao Requerimento nº
28/2017, deste Vereador. 2.494/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
30/2017, que requer informações a respeito das providências efetivas para ofertar
mais áreas esportivas, inclusive trilhas verdes, à população do Município. 2.495/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 315/2017, que requer informações a
respeito do cronograma da extensão do horário das creches até as 19 horas, conforme
plano de governo apresentado. 2.496/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 1.432/2017, que requer informações a respeito do gasto com horas
extraordinárias na Administração Municipal. 2.497/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 37/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar limpeza e desinfecção das caixas d'água instaladas em órgãos públicos
municipais. 2.498/17 - Requer informações a respeito das próteses usadas em
cirurgias, no Município. 2.499/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se criar um atendimento especializado de suporte familiar para pacientes que
aguardam cirurgias eletivas e de alta complexidade. 2.500/17 - Requer informações
sobre os projetos desenvolvidos nas escolas municipais com alunos portadores de
TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade), de janeiro de 2017 até a
presente data. 2.501/17 - Requer informações a respeito de todos os eventos
realizados pela Escola Municipal de Música de Ourinhos, de janeiro de 2017 até a
presente data. 2.502/17 - Requer informações a respeito de todos os professores das
áreas de música, bailado e teatro da Prefeitura Municipal. 2.503/17 - Requer

informações a respeito da possibilidade de se criar o Parque Municipal das Pipas,
onde crianças e adolescentes possam se divertir com tranquilidade e segurança com
seus familiares e, também, visando fomentar o turismo no município de Ourinhos.
2.504/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de adequação de vagas nos
estacionamentos públicos e privados para idosos, conforme previsto no Estatuto do
Idoso (Lei nº 10.741/2003, artigo 39, inciso 41). 2.505/17 - Requer informações a
respeito de campanha de divulgação e conscientização de carreteiros e outras pessoas,
para que não depositem entulhos, lixos e animais mortos em terrenos e áreas verdes
do Município, de janeiro de 2017 até a presente data. 2.506/17 - Requer informações
a respeito de cronograma e ações para aprimorar o transporte escolar para os alunos
da Rede Municipal de Ensino, conforme plano de governo apresentado. 2.507/17 Requer informações a respeito de cronograma e ações para estimular o uso de novas
tecnologias e novas linguagens de comunicação, com a formação permanente e a
valorização dos educadores, conforme plano de governo apresentado. 2.508/17 Requer informações a respeito de cronograma e ações para potencializar o papel da
escola nas campanhas educativas sobre temáticas de segurança, meio ambiente,
saúde, prevenção às drogas, trânsito, entre outras, conforme plano de governo
apresentado. 2.509/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para
implantar o Programa de Educação para o Mundo do Trabalho, dirigido aos
adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, conforme plano de governo apresentado.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.510/17 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação nº 398/2017, que solicita pintura de sinalização de solo em todos os
cruzamentos da Vila Nossa Senhora de Fátima e do Jardim Paris. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.511/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para estabelecer parcerias que possibilitem o aumento da oferta
de cursos profissionalizantes, conforme plano de governo apresentado. 2.512/17 Requer informações a respeito de cronograma e ações para adotar as providências
para as escrituras de doações do Distrito Industrial "Oriente Mori" e a
complementação da sua infraestrutura, conforme plano de governo apresentado.
2.513/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a criação do
Fórum Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, conforme plano de
governo apresentado. 2.514/17 - Requer informações a respeito de cronograma,
projetos ou ações para a criação de leis de incentivos fiscais às empresas, conforme
plano de governo apresentado. 2.515/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para a criação do Calendário de Eventos, visando desenvolver o
turismo, conforme plano de governo apresentado. 2.516/17 - Requer informações a
respeito de cronograma e ações para a revitalização das feiras livres, conforme plano
de governo apresentado. 2.517/17 - Requer informações a respeito de cronograma e
ações para a criação de Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com a destinação de até
5% (cinco por cento) do ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - para
projetos culturais, conforme plano de governo apresentado. 2.518/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para se implantar o programa Cinema
nos Bairros, conforme plano de governo apresentado. 2.519/17 - Requer informações
a respeito de cronograma e ações para se instalar, em pontos estratégicos da cidade,
esculturas, grafites e pinturas produzidos por artistas de Ourinhos e região, conforme

plano de governo apresentado. Requerimentos do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 2.520/17 - Requer informações, junto à Santa Casa de Misericórdia,
sobre a possibilidade de se realizar, em conjunto com a UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho", um protocolo de encaminhamento de pacientes. 2.521/17 - Requer
informações sobre a existência de projeto visando à coleta e destinação de
embalagens de produtos agrotóxicos. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 2.522/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para realizar
investimentos na formação cultural, abrangendo as diversas linguagens artísticas,
com atividades voltadas para diferentes grupos (adeptos do rock, hip-hop, sertanejo,
gospel, das histórias em quadrinhos e do RPG, das escolas de samba, entre outros)
alcançando as comunidades das regiões periféricas da cidade, conforme plano de
governo apresentado. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima:
2.523/17 - Requer estudos, junto à Secretaria Municipal de Educação, no sentido de
se implantar na Rede Básica de Ensino a matéria Educação Ambiental e Cívica.
2.524/17 - Requer informações sobre a existência de projetos voltados à conservação
do solo de nosso Município. 2.525/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir um centro comunitário no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.526/17 - Requer informações a
respeito de cronograma e ações para se construir um grande Ginásio Poliesportivo,
conforme plano de governo apresentado. Requerimento do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 2.527/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar a
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 2.528/17 - Requer informações a respeito de cronograma e
ações para se construir um Novo Estádio Municipal, conforme plano de governo
apresentado. 2.529/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se
construir piscinas públicas semiolímpicas nos bairros da cidade, para incentivar a
prática de natação, conforme plano de governo apresentado. Requerimento do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.530/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para a
execução de serviços ambulatoriais especializados no tratamento de dependentes
químicos. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.531/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para se construir piscinas para
hidroginástica, principalmente para atender os idosos, conforme plano de governo
apresentado. 2.532/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se
criar centros de excelência municipais nas mais diversas modalidades esportivas,
conforme plano de governo apresentado. 2.533/17 - Requer informações a respeito de
cronograma e ações para se revitalizar e iluminar os campos dos bairros, conforme
plano de governo apresentado. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 2.534/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, visando à criação de um programa municipal
da saúde da juventude. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.535/17
- Requer informações a respeito de cronograma e ações para se criar o projeto de
lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel (ônibus ou caminhão-baú), levando
divertimento a todas as regiões da cidade, em especial às mais carentes e distantes,
conforme plano de governo apresentado. 2.536/17 - Requer informações a respeito de

cronograma e ações para se desenvolver o Programa Escola Aberta, a fim de
promover a abertura das escolas públicas aos fins de semana, realizando atividades,
como: torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas culturais, videoteca e
palestras de interesse da comunidade, conforme plano de governo apresentado.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.537/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se
realizar nas escolas municipais o Projeto “PROJOB - VIDA (Programa Jovem
Cidadão de bem com a vida)”, visando levar conceitos de cidadania e conscientização
contra o uso das drogas. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.538/17
- Requer informações a respeito de cronograma e ações para se criar o Observatório
de Segurança Pública, a fim de subsidiar as ações de Segurança Urbana na cidade,
conforme plano de governo apresentado. Requerimento do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 2.539/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se usar lona
para cobrir as piscinas do Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick
"Monstrinho" após o uso das mesmas. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 2.540/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para se
reestruturar a carreira de vigia, conforme plano de governo apresentado. 2.541/17 Requer informações a respeito de cronograma e ações para se implantar novas bases
comunitárias e de videomonitoramento da cidade por câmeras, através de central,
conforme plano de governo apresentado. 2.542/17 - Requer informações a respeito de
todos os eventos realizados pela Escola Municipal de Bailado de Ourinhos, de janeiro
de 2017 até a presente data. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
2.543/17 - Requer informações sobre a possibilidade de alterar o sentido de tráfego
na Rua Euclides da Cunha ou torná-la mão dupla no trecho entre as Ruas Monsenhor
Córdova e Cardoso Ribeiro, com a instalação de semáforo no cruzamento das Ruas
Euclides da Cunha e Cardoso Ribeiro. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
2.544/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar programa
municipal de desburocratização dos serviços públicos. Requerimento do Vereador
Éder Júlio Mota: 2.545/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
transformar o Centro Social Urbano - CSU - em um Centro de Convivência do Idoso.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.546/17 - Requer
informações sobre as providências que serão tomadas em relação à água parada na
Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico, defronte ao nº 178 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 2.547/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar iluminação pública na Praça Arquipo Matachana Conjunto Residencial Presidente Artur da Costa e Silva. 2.548/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 10/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou operação
"tapa-buracos" em todas as ruas do Jardim Flórida. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 2.549/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
projetos sociais, esportivos e culturais, como, por exemplo, aulas de Zumba,
gratuitamente para a população em várias regiões da cidade. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.550/17 - Requer informações do Ministério
do Trabalho e Emprego - MTE sobre a possibilidade de se instalar uma Agência
Regional do Trabalho e Emprego em Ourinhos. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 2.551/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°

789/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se enviar, com duas
semanas de antecedência, todas as datas e horários das reuniões dos conselhos
municipais. 2.552/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para a
criação da Virada Cultural de Ourinhos, conforme plano de governo apresentado.
2.553/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.006/2017, que requer
informações a respeito da possibilidade da obrigatoriedade de peças contábeis como:
Livro Diário e Livro Razão, junto a todo tipo de prestação de contas, enviados para
conferência e fiscalização dos Conselhos Municipais, bem como sejam enviadas
cópias aos respectivos Conselhos Municipais. 2.554/17 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento n° 1.464/2017, que requer cópias de todos os currículos das pessoas
nomeadas para os cargos em comissão, conforme o Anexo III da Lei Complementar
nº 941/2017. 2.555/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para
valorizar e aperfeiçoar os planos de cargos e salários dos servidores públicos da área
da saúde com permanente capacitação, conforme plano de governo apresentado.
2.556/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para implantar o
Centro Especializado de Odontologia, para tratamento de canal, ortodontia, implantes
entre outros procedimentos, conforme plano de governo apresentado. 2.557/17 Requer informações a respeito do cronograma e ações para criar programa integrado
de atendimento à família e aos dependentes de álcool e outras drogas, que envolva
atenção na área da saúde, educação, formação profissional, assistência jurídica e
parceria com o terceiro setor como as comunidades terapêuticas, conforme plano de
governo apresentado. 2.558/17 - Requer informações a respeito do cronograma e
ações para ampliar o atendimento de médicos especialistas em todas as áreas,
conforme plano de governo apresentado. 2.559/17 - Requer informações a respeito do
cronograma e ações para aprimorar os programas de atenção integral à saúde da
criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, da pessoa
com deficiência, do portador de DST/AIDS e atenção integral à saúde mental,
conforme plano de governo apresentado. 2.560/17 - Requer informações a respeito do
cronograma e ações para implantar os Mutirões Itinerantes nos bairros para a
prevenção e detecção de doenças, disponibilizando dentre outros, exames de
mamografia, oftalmologia e ortodontia, conforme plano de governo apresentado.
2.561/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para reimplantação
e ampliação do PROSID - Programa de Saúde Integrada Domiciliar, conforme plano
de governo apresentado. 2.562/17 - Requer informações a respeito do cronograma e
ações para implantar o Pregão Eletrônico, garantindo maior transparência no processo
de compras da Prefeitura, conforme plano de governo apresentado. 2.563/17 - Requer
informações a respeito do cronograma e ações para digitalizar os documentos e
plantas, garantindo maior agilidade na consulta e preservação dos documentos
originais, conforme plano de governo apresentado. 2.564/17 - Requer informações a
respeito do cronograma e ações para construir o novo Centro Administrativo,
conforme plano de governo apresentado. 2.565/17 - Requer informações a respeito do
cronograma e ações para criar o programa de plantas on-line para garantir agilidade
na aprovação de projetos, conforme plano de governo apresentado. 2.566/17 - Requer
informações a respeito do cronograma e ações para construir novos parques públicos,
conforme plano de governo apresentado. 2.567/17 - Requer informações a respeito do

cronograma e ações para promover a recuperação de várzeas, matas ciliares e
nascentes dos córregos e rios do Município, conforme plano de governo apresentado.
2.568/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para controlar e
gerenciar a qualidade do ar e a emissão de poluentes em conjunto com os órgãos
ambientais do Estado, conforme plano de governo apresentado. 2.569/17 - Requer
informações a respeito do cronograma e ações com o objetivo de viabilizar a coleta,
afastamento e tratamento de esgoto sanitário com recursos próprios e obtidos através
de convênios e contratos com o governo estadual, órgãos e agentes financiadores
nacionais e internacionais, conforme plano de governo apresentado. 2.570/17 Requer informações a respeito do cronograma e ações para criar o programa de
reciclagem de entulho, promovendo o reaproveitamento do material em obras da
Prefeitura, conforme plano de governo apresentado. 2.571/17 - Requer informações a
respeito do cronograma e ações para implantar programas e leis de incentivo à
reutilização da água, conforme plano de governo apresentado. 2.572/17 - Requer
informações a respeito do cronograma e ações para a atuação conjunta, integrada e
efetiva com as polícias civil, militar e federal nas diversas áreas como, por exemplo, a
integração efetiva de todos os sistemas de atendimento telefônico da área de
segurança pública, conforme plano de governo apresentado. 2.573/17 - Requer
informações a respeito do cronograma e ações para engajar o Conselho Tutelar nas
ações preventivas de segurança envolvendo crianças e adolescentes, conforme plano
de governo apresentado. 2.574/17 - Requer informações a respeito do cronograma e
ações para criar o Centro de Inclusão Digital, contendo cursos de informática básica e
acesso livre à Internet, conforme plano de governo apresentado. 2.575/17 - Requer
informações a respeito do cronograma e ações para reimplantar o PROSEMO, com
unidades nos bairros, para a pré-qualificação profissional de jovens, promovendo a
inserção no mercado de trabalho, conforme plano de governo apresentado. 2.576/17 Requer informações a respeito do cronograma e ações para implantar o Restaurante
Popular para estudantes, desempregados e servidores públicos, conforme plano de
governo apresentado. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
2.577/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar soltura de peixes
na Lagoa defronte ao Hospital da Unimed, após a reconstrução da barragem e o
enchimento de água. Requerimentos do Vereador Salim Mattar: 2.578/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
realizar concurso público para a contratação de médicos especialistas nas áreas de
Endocrinologia, Reumatologia, Vascular e Infectologia, visando atendimento no
Ambulatório de Especialidades do Município, ou, ainda, parceria para atendimento
desses pacientes nos moldes atuais do atendimento da especialidade de cardiologia.
2.579/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se realizar reparos no calçamento
da Praça defronte à EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva", a fim de se
eliminar desníveis ocasionados por buracos e raízes de árvores que afloraram à
superfície, para se evitar acidentes (quedas) de munícipes que transitam pelo local.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.580/17 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre a
possibilidade de se construir academia ao ar livre, com playground, no Jardim Santa

Felicidade II. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.581/17 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 162/2017, que solicita a instalação de
redutor de velocidade na Rua Ezequias Nogueira de Souza, nas proximidades da
EMEI "Vinicius de Moraes" - Jardim Ouro Fino. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 2.582/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Gastão Vidigal
com a Rua Paraná. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
2.583/17 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 52/2017. Logo
após, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Requerimento de Urgência
apresentado à mesa: Requerimento de Urgência nº. 2.583/17 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 52/2017. Senhor Presidente, REQUEIRO à
Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja apreciado em
regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 52/2017, proveniente do
Sr. Prefeito Municipal, que altera o parágrafo único e incisos do art. 1º, da Lei nº.
3.992, do dia 04 de março de 1997, que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A
presente matéria visa alterar a nomenclatura da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Agricultura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
passando para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico Sustentável e Secretaria Municipal de Infrasstrutura e Desenvolvimento
Urbano, como também a Secretaria que ficará subordinado o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural devido a nova estrutura organizacional da Prefeitura
Municipal de Ourinhos, conforme Lei Complementar nº. 941, de 31 de janeiro de
2017. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de
urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2017, Anísio
Aparecido Felicetti e assinado pela maioria dos Vereadores. O requerimento de
urgência lido será deliberado na ordem do dia. Logo após, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das Indicações apresentadas: Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.474/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Floriano Peixoto. 1.475/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Pedro Toloto. 1.476/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Alcides Chierentin. 1.477/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Luiz de Carvalho - Jardim Anchieta. 1.478/17 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Benedito
Frederico - Jardim Anchieta. 1.479/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua José Cerqueira - Jardim Anchieta. 1.480/17 Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Noboru Endo - Jardim
Anchieta. 1.481/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Alameda Antônio Bellei - Jardim Anchieta. 1.482/17 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Alameda Professor
José Serni - Jardim das Paineiras. 1.483/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Rua José Fernandes Grillo - Vila Mano. 1.484/17 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Garcia Leal - Nova
Ourinhos. 1.485/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Nestor Soares - Nova Ourinhos. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:

1.486/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico no estacionamento da
EMEF "Profa. Nilse de Freitas". Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.487/17 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Dr. Arlindo Viveiros Figueiredo, no
poste nº 23- 1114. 1.488/17 - Solicita pintura de sinalização de solo ou construção de
rotatória na confluência das Ruas Angelina Victória Pecine Varago e Rufino Benitez Jardim Cristal. 1.489/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Profa. Josefa Cubas da Silva. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.490/17 Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Jairo Corrêa
Custódio - Nova Ourinhos. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.491/17 - Solicita a instalação de quatro tubos de concreto para escoamento de águas
no final da Rua Duque de Caxias com a Rua Michail Gurtovenko. 1.492/17 - Solicita
pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização na rotatória da
Rua Paschoal Henrique com a Avenida Vitalina Marcusso. Indicações do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.493/17 - Solicita poda de árvore na Rua Wagner
Geraldo Martins Tavares, defronte ao nº 101 - Jardim São Carlos. 1.494/17 - Solicita
a instalação de redutor de velocidade na Rua Olívio Minucci, defronte ao nº 582.
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.495/17 - Solicita reperfilamento asfáltico
em toda a extensão das Vilas Sândano e Adalgisa e dos Jardins América, Carolina e
São Francisco. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.496/17 - Solicita
pintura de sinalização de solo na Rua Joaquim Pedroso até o cruzamento com a Rua
Santos Dumont - Vila Mano. 1.497/17 - Solicita a substituição da iluminação pública
por lâmpadas de LED em todas as pistas de caminhada do Município, com
implementação de energia solar. 1.498/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em todo o Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá,
bem como no seu entorno, com implementação de energia solar. 1.499/17 - Solicita a
instalação de quatro bancos de concreto nas margens do campo de futebol da Sandiza.
1.500/17 - Solicita pintura de sinalização de solo, assim que ocorrer o recapeamento
ou reperfilamento asfáltico, em toda a extensão das Ruas Prefeito Eduardo Salgueiro,
Don José Marello, Stellio Machado Loureiro, José Felipe do Amaral, Machado
Florence e Ângelo Sedassari. 1.501/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Sebastião
Miranda, defronte aos nºs 345 e 355 - Jardim América. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.502/17 - Solicita a revitalização da área verde na Rua Nilso
Gaspar. 1.503/17 - Solicita poda de árvore na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao nº
179. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.504/17 - Solicita a
substituição da tampa da boca de lobo na Rua Antônio Zaki Abucham, defronte à
viela. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.505/17 - Solicita a
instalação de redutor de velocidade e pintura de sinalização de solo próximo à EMEF
"Profa. Josefa Navarro Lemos". Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.506/17 - Solicita poda de árvores na Rua Manoel Vieira Pinto - Jardim
Ouro Fino. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.507/17 - Solicita, junto à
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, rampa para cadeirantes e
bancos no ponto de ônibus circular da Rua José Barbieri – Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.508/17 - Solicita poda de árvores na Rua Antônio Zaki Abucham - Jardim
Ouro Fino. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.509/17 - Solicita operação

“tapa-buracos” na Rua Pedro Marques Leão, próximo ao nº 2.054, esquina com a Rua
Engenheiro Luiz Augusto de Carvalho - Jardim Paulista. 1.510/17 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Pedro Marques
Leão - Jardim Paulista. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.511/17 - Solicita poda de árvores na Rua Atílio Toloto - Jardim Ouro Fino.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.512/17 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Engenheiro Luiz Augusto de
Carvalho - Jardim Paulista. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.513/17 - Solicita poda de árvores na Rua José Corrêa Custódio - Vila Sândano.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.514/17 - Solicita troca de lâmpadas no
interior da pista de caminhada, onde se encontra o quiosque do pedalinho, no Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.515/17 - Solicita poda de árvores na Avenida Noé Fernandes dos Santos Loteamento São Bento. 1.516/17 - Solicita a instalação de redutor de velocidade na
Rua Ezequias Nogueira de Souza, defronte ao NEI "Vinícius de Moraes" - Vila
Sândano. 1.517/17 - Solicita a instalação de redutor de velocidade na Avenida Fausto
Matachana - Jardim América. 1.518/17 - Solicita a instalação de playground próximo
à lagoa do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto da FAPI). Indicações
do Vereador Aparecido Luiz: 1.519/17 - Solicita a instalação de semáforo no
cruzamento da Avenida Gastão Vidigal com a Rua Paraná. 1.520/17 - Solicita a
construção de calçada/passeio público em área verde, interligando o Residencial
Recanto dos Pássaros com o Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicações
da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.521/17 - Solicita reforma e revitalização da
Praça Marcelo Coelho Guttierrez, localizada na Alameda Thomaz Frazatto nº 67 Jardim Santa Fé. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.522/17 - Solicita roçada
e limpeza em terreno no final da Rua José Netto. Indicação do Vereador Éder Júlio
Mota: 1.523/17 - Solicita a restauração da Quadra Poliesportiva Mário César de
Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.524/17 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Rubem
Ribeiro de Moraes, próximo ao nº 372 - Jardim São Carlos. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.525/17 - Solicita roçada e limpeza de área localizada na
Rua João Matias Graciano - João do Fórum. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.526/17 - Solicita pintura de sinalização de solo ao redor da Rotatória
Manoel Vieira Filho, localizada na confluência das Ruas Clorivaldo Migliari, Sílvio
Correia da Silva e Avenida Jairo Corrêa Custódio - Nova Ourinhos. 1.527/17 Solicita pintura de sinalização de solo "PARE" no cruzamento das Ruas Sílvio
Correia da Silva e Clorivaldo Migliari - Nova Ourinhos. O Senhor Presidente
solicitou que o Segundo Secretário continuasse a leitura das Indicações apresentadas:
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.528/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo "PARE" ao redor da rotatória localizada no cruzamento das Ruas
Clorivaldo Migliari e João Dora, próximo ao Hotel Ibis - Nova Ourinhos. 1.529/17 Solicita a substituição das lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas de LED em
toda extensão da Rua Paschoal Henrique. 1.530/17 - Solicita a substituição das
lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas de LED defronte à UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". 1.531/17 - Solicita reperfilamento em toda a extensão da Avenida

Servidor Alício de Souza Bitencourt - Jardim Anchieta. 1.532/17 - Solicita
reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Antônio
Carlos Soares e Cid Júlio Mori - Jardim Anchieta. 1.533/17 - Solicita reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Antenor Bertanha - Jardim Anchieta. 1.534/17 Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas
Miguel Durante Sobrinho, João Leonel Caetano, Antônio Bonifácio, Emília Brechesi
Saladini e Benedito Vida Leal - Jardim Anchieta. Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.535/17 - Solicita a construção de rampa de acessibilidade na
calçada de entrada dos alunos à sala multifuncional da EMEF "Prof. Jorge Herkrath"
- Parque Pacheco Chaves. 1.536/17 - Solicita a construção de rampa de acessibilidade
na calçada de entrada dos alunos à sala multifuncional e à quadra poliesportiva da
EMEI "Pacheco Chaves" - Parque Pacheco Chaves. 1.537/17 - Solicita a instalação
de letreiro com os nomes das escolas EMEF "Prof. Jorge Herkrath" e EMEI "Pacheco
Chaves" - Parque Pacheco Chaves. 1.538/17 - Solicita a construção de mureta de
contenção de água na quadra poliesportiva da EMEF "Prof. Jorge Herkrath" - Parque
Pacheco Chaves. 1.539/17 - Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Maria Pacheco e Chaves – Parque Pacheco Chaves. 1.540/17
- Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Francisco Menezes – Parque Pacheco Chaves. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.541/17 - Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Gonçalo Ferreira de Moraes – Jardim Ouro Verde. 1.542/17 Solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Prof.
José Varago – Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.543/17 - Solicita a instalação de lombofaixa na Avenida Conselheiro Rodrigues
Alves, em frente à Biblioteca Municipal “Tristão de Athayde”. 1.544/17 - Solicita a
realização de estudos para a revitalização do Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá. Indicações do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 1.545/17 - Solicita
recapeamento asfáltico na Rua Chile, entre as Ruas Gaspar Ricardo e Narciso
Migliari - Vila Nova Sá. 1.546/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Floriano
Peixoto, entre as Ruas Gaspar Ricardo e Narciso Migliari - Vila Nova Sá. 1.547/17 Solicita limpeza na Praça Arquipo Matachana - Loteamento Costa e Silva. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 1.548/17 - Solicita limpeza de bueiro da Avenida
Fausto Matachana, próximo ao nº 735 - Jardim América. Indicações do Vereador
Flávio Luis Ambrozim: 1.549/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Mato
Grosso, entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. 1.550/17 - Solicita
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Santa Catarina. 1.551/17 Solicita recapeamento asfáltico na Rua Espírito Santo, entre as Ruas Narciso Migliari
e Gaspar Ricardo. 1.552/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Narciso Migliari. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.553/17
- Solicita a instalação de lombofaixa na Avenida Fausto Matachana, nas proximidades
do nº 649. Indicação do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 1.554/17 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua Espírito Santo, entre as Ruas Narciso Migliari e
Gaspar Ricardo. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.555/17 - Solicita o
conserto do bebedouro na UBS "Dona Pepa" - Vila Brasil. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.556/17 - Solicita a revitalização do canteiro central da

Avenida Henrique Migliari. 1.557/17 - Solicita revitalização da Praça da Mulher,
localizada no cruzamento das Ruas Antônio Carlos Mori e Bahia - Jardim Paulista.
1.558/17 - Solicita roçada e limpeza na Rua João Albino Zaia, ao lado da EE "Profa.
Justina de Oliveira Gonçalves". 1.559/17 - Solicita limpeza da Praça Luíza Garcia
Matachana, compreendida entre as Alamedas Arcângelo Brianez e Jorge Ferreira de
Campos - Jardim Santa Fé. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.560/17 Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João Moya Restoy Jardim Paulista. 1.561/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas Alexandre Rosa, Fábio
Aparecido Viana – Fabinho, Reynaldo Azevedo, Pedro Silvestrini e Pedro Rodrigues
Martins - Jardim Paulista. 1.562/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Ângelo Barone - Vila
Soares. 1.563/17 - Solicita reparos na Estrada Municipal que dá acesso ao Sítio Barra
do Turvo pela Rodovia Orlando Quagliato. 1.564/17 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Conceição Costa - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Tendo
em vista o término do 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. Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou nova chamada para verificação do quórum regimental:
Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado,
Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar. (doze Vereadores presentes).
Por questão de ordem, o Vereador Abel Diniz Fiel solicitou a consignação de sua
presença. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento
de Urgência nº. 2.583/17. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação nominal e aprovado por unanimidade com quatorze votos favoráveis. Por
questão de ordem, o Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a consignação de
sua presença. O Senhor Presidente também consignou a presença do Vereador Éder
Júlio Mota. Aprovado o Requerimento de Urgência, o Senhor Presidente nomeou o
Vereador Salim Mattar para atuar como relator especial ao Projeto de Lei nº 52/2017
e suspendeu a sessão pelo 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 parecer. Realizada a leitura do parecer
FAVORÁVEL, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
52/2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Dando sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão
o Projeto de Resolução nº. 05/2017 oriundo do Vereador Santiago de Lucas Ângelo
que dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes criada
para realizar estudos para regulamentar as atividades e a 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, Edvaldo Lúcio Abel, Cícero de Aquino, Mário Sérgio Pazianoto e

Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia, fizeram uso da palavra livre os Senhores Vereadores Caio César de
Almeida Lima, Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador
inscrito para o uso da tribuna, o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de
Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima Quinta 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
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