ATA DA TRIGÉSIMA 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 décimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove
horas e vinte 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 Trigésima Quinta Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Araujo
Dauage. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente que realizasse a chamada
para a 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 Senhor Presidente
declarou aberta a presente Sessão Ordinária e solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Opídio do Carmo e da Sra. Dirce Orlandi. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou em votação a Ata da 34ª. 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 Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo do ofício recebido: Ofício nº
328/17/DA-EXP. da SAE – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS, encaminhando as Portarias nº. s 145 a 158/17, bem como processos de
compras e serviços do mês de setembro de 2017. O ofício que foi lido ficará à
disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. A seguir, o Sr. Presidente
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº.
88/17 de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Professor Norival Vieira da Silva). Projeto de Lei nº. 89/17
oriundo do Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual da Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos e Anexos V e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Lei nº. 90/17 de procedência do Prefeito Municipal que dispõe sobre a abertura de

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 91/17 de iniciativa do Prefeito Municipal
que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 92/17
de autoria do Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04
de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº.
6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do
exercício financeiro 2017 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 93/17 do Prefeito Municipal que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.335.000,00 (Hum milhão,
trezentos e trinta e cinco mil reais) e dá outras providências. Projeto de Resolução
nº. 12/17 proveniente dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Caio César de
Almeida Lima, Santiago de Lucas Ângelo, Carlos Alberto Costa e Abel Diniz Fiel
que dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes,
destinada a fiscalizar, desenvolver levantamentos de empresas inadimplentes e apurar
eventuais débitos referentes a impostos e tributos em geral no Município. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres, exceto o Projeto de Resolução nº. 12/17 que será deliberado
na Ordem do Dia da presente sessão, conforme preceitua o regimento interno. O
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 3.074/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
rotas de acessibilidade nas principais ruas do Município. Requerimentos do
Vereador Éder Júlio Mota: 3.075/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se revitalizar a Área Verde 01 – Jardim das Paineiras. 3.076/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a Área Verde 05 – Jardim das Paineiras.
3.077/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área Verde 06
– Jardim das Paineiras. 3.078/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar a Área Verde 07 – Jardim das Paineiras. 3.079/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a Área Verde 08 – Jardim das Paineiras.
3.080/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área Verde 09
– Jardim das Paineiras. 3.081/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar a Praça Attílio Marcusso – Jardim das Paineiras. 3.082/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a viela que interliga a Rua
Sebastião Simião de Souza com a Alameda Claudionor Pimentel Correa de Lara –
Jardim das Paineiras. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.083/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.143/2017, que requer cópia da
Prestação de Contas da 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI, após
ter sido realizada, juntamente às cópias das notas fiscais e documentos
comprobatórios de entrada e saída de todas as despesas. 3.084/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.146/2017, que requer informações sobre os valores
pagos na contratação dos artistas musicais na 51ª Feira Agropecuária e Industrial de
Ourinhos - FAPI, enviando cópias das notas fiscais e documentos comprobatórios de

pagamento. 3.085/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.145/2017,
que requer informações dos valores gastos com a cobertura da arena de shows na 51ª
Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI, enviando cópias das notas fiscais
e documentos comprobatórios do pagamento. 3.086/17 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 2.144/2017, que requer cópia de todos os contratos e documentos
celebrados entre os organizadores e expositores, barraqueiros e outros, no recinto do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, no período da 51ª Feira Agropecuária e
Industrial de Ourinhos – FAPI. 3.087/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.160/2017, que requer informações a respeito da fiscalização
realizada no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, no período da 51ª Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos – FAPI. 3.088/17 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 2.159/2017, que requer informações a respeito de gastos com
caminhões, carros, motos, tratores, máquinas em geral e seus respectivos gastos com
combustíveis durante a realização da 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos
– FAPI. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.089/17 Requer informações, junto à empresa prestadora de serviços AVOA, sobre a
possibilidade de se instalar internet Wi-Fi em todos os ônibus de transporte público
que circulam no Município. 3.090/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar manutenção na internet Wi-Fi disponível gratuitamente no centro do
Município. 3.091/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se manter ligado
o chafariz da Praça Melo Peixoto até as 21 horas, tendo em vista a entrada do horário
de verão e o grande fluxo de munícipes no período da noite, no local. 3.092/17 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 304/2017, que solicita instalação de
redutor de velocidade na Rua São Paulo, próximo ao cruzamento com a Rua Paraná,
tendo em vista o grande número de pedestres que passam pelo local, vindos do
Terminal de Ônibus Circular. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
3.093/17 - Requer informações, junto à Polícia Militar do Município, sobre os índices
de acidentes de trânsito na Rua Duque de Caxias, entre as Ruas Belo Horizonte e
Chile, no período entre o início do ano e a presente data. 3.094/17 - Requer
informações, junto à Polícia Militar do Município, sobre os índices de acidentes de
trânsito na Rua Vitório Christoni, nas proximidades do Posto Brigadeiro, no período
entre o início do ano e a presente data. 3.095/17 - Requer informações, junto à Polícia
Militar do Município, sobre os índices de acidentes de trânsito na Rua Hermínio
Joaquim dos Remédios, no período entre o início do ano e a presente data. 3.096/17 Encaminha minuta de projeto de lei, que autoriza o Executivo Municipal a instituir o
Programa de Bolsa Atleta e dá outras providências. Requerimento do Vereador
Éder Júlio Mota: 3.097/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
programar ronda policial periódica e permanente nas adjacências da Praça José
Ferreira de Castro – Vila Kennedy. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 3.098/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.323/2017,
que requer informações sobre servidores contratados pela Associação Centro
Esportivo de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 3.099/17 Requer informações sobre a possibilidade de se programar ronda policial ostensiva
nas adjacências da Praça José Ferreira de Castro – Vila Kennedy. 3.100/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se programar fiscalização rigorosa de trânsito

nas adjacências da Praça José Ferreira de Castro – Vila Kennedy. 3.101/17 - Requer
informações se há registros de boletim de ocorrência, por moradores da Vila
Kennedy, durante e após o término da Feira da Lua. Requerimento do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 3.102/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir rotatória na confluência das Ruas Vicente Ernesto de Lucca, Hermínio
Joaquim dos Remédios e Maria Pulcinelli Pelegrino, próximo à EMEF “Georgina
Amaral Santos Lopes”. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
3.103/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o Projeto
"Lapidando Cidadãos", a fim de auxiliar na formação do caráter e da consciência
cidadã dos jovens e adolescentes do Município. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 3.104/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar conscientização sobre os Direitos da Mulher, na semana do dia 8 de março.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.105/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar o Projeto "Emprega Bem", a fim
de que as pessoas com deficiência possam cadastrar seus currículos e possibilitar às
empresas inserirem as vagas disponíveis. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 3.106/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
qualificação profissional para mulheres que sofreram violência doméstica, através do
Fundo de Solidariedade. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
3.107/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma campanha
incentivando o consumidor a exigir nota fiscal sobre os serviços e produtos, de forma
a melhorar a arrecadação do Município. 3.108/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar uma campanha para conservação e valorização da
cidade, tendo como principal objetivo a conscientização dos moradores para termos
uma cidade limpa, bonita e humanizada, proporcionando aos munícipes uma ótima
qualidade de vida. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 3.109/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar trote solidário através dos
estudantes, visando à arrecadação de produtos de primeira necessidade para
entidades. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.110/17 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um serviço de consulta de
multas on-line. 3.111/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar um profissional com conhecimento sobre prevenção de acidentes e
primeiros socorros nas escolas municipais. Requerimento do Vereador Aparecido
Luiz: 3.112/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à retirada de ponto de circular localizado na Rua do Expedicionário, defronte
ao nº 253. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.113/17 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar projetos de educação no
trânsito em parceria com o Conselho Municipal de Trânsito, a Associação Comercial,
a Polícia Militar e as escolas da Rede Municipal de Ensino, de forma a envolver toda
a comunidade. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 3.114/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à redução do valor
da passagem de circular, tendo em vista que foram alterados os horários de ônibus
circular em vários bairros. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 3.115/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
disponibilizar um professor de educação física para ministrar, ao ar livre e de forma

gratuita, em praças, atividades, como: ginástica, alongamento e Zumba.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 3.116/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 193/2017, que solicita recapeamento asfáltico na Rua
Abdallah Abujamra - Jardim América. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:
3.117/17 - Requer informações sobre a quantidade de pessoas com diabetes
cadastradas nas unidades básicas de saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 3.118/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 194/2017, que solicita recapeamento asfáltico na Rua
Cesira Sândano Migliari - Jardim América. 3.119/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 85/2017, que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Júlio Zaki Abucham. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.120/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.156/2017, que requer informações
sobre os gastos com funcionários no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá para
a realização da 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI. 3.121/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.153/2017, que requer o envio de
cópias das notas fiscais e empenhos com ordem de serviço dos gastos no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá para a realização da 51ª Feira Agropecuária e
Industrial de Ourinhos - FAPI. 3.122/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.152/2017, que requer informações sobre os valores gastos pela
municipalidade com tendas e transformadores na 51ª Feira Agropecuária e Industrial
de Ourinhos - FAPI. 3.123/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.147/2017, que requer informações a respeito de todos os shows, discriminando, por
artista, os valores arrecadados na 51ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos FAPI. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 3.124/17 - Requer
informações sobre as empresas fornecedoras e os valores pagos pela tonelada de
emulsão asfáltica, em 2016 e 2017. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
3.125/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passagem em
nível, bem como passeio público, interligando as Avenidas André Monteiro
Rodrigues e Vereador Múcio Correia da Silva, próximo ao nº 1.046. 3.126/17 Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar diversos tipos de
mudas para serem plantadas na área verde municipal localizada na Rua Maria de
Paula Leite Moraes, defronte ao nº 174 - Jardim Anchieta. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 3.127/17 - Requer informações sobre a quantidade de
famílias cadastradas no Programa Bolsa Família no Município. 3.128/17 - Requer
informações sobre as atividades de capoeira existentes no Município. 3.129/17 Requer informações sobre a possibilidade de se premiar com dinheiro os campeões
do campeonato varzeano de futebol, das categorias de acesso e especial, a partir de
2017. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Dando
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a
leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicação do Vereador Aparecido Luiz:
2.021/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Onofre Antônio Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.022/17 - Solicita a
recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo, em todos os
redutores de velocidade da Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Indicações do Vereador

Aparecido Luiz: 2.023/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Luiz Nogueira - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 2.024/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua Maurício Biondo Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 2.025/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua Sebastião Nunes Diniz - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.026/17 - Solicita
a recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo, em todos os
redutores de velocidade da Rua Duque de Caxias. 2.027/17 - Solicita a recuperação
ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo, em todos os redutores de
velocidade da Rua Dr. Antônio Prado. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 2.028/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão
da Praça Feliciano Rodrigues da Silva - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
2.029/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Alice
Ribeiro da Silva – Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. Indicações do
Vereador Aparecido Luiz: 2.030/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Waldemar Pedro Barbim - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 2.031/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua José Silvestrini - Jardim Paris. 2.032/17 - Solicita a instalação
de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Benedito Lopes Silva - Jardim Nossa
Senhora de Fátima. 2.033/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua José Joaquim Ferreirinha - Jardim Nossa Senhora de Fátima.
2.034/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Mário Nogueira - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.035/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Pedro José
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.036/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Domingos Bellei - Jardim
Nossa Senhora de Fátima. 2.037/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Virgulino Nogueira - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 2.038/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua João Alexandre - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 2.039/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua José Onivaldo Taioque - Jardim Paris. 2.040/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Serafim Motta - Jardim Paris. 2.041/17
- Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Osvaldo
Godinho Sant'Anna - Jardim Paris. 2.042/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Tereza Gonçalves Chiaradia - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.043/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.044/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Profa. Josefa Cubas da Silva - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.045/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Paulo Amaral Santos - Jardim Paris. 2.046/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Júlio César
Acosta Chimenes - Jardim Paris. 2.047/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED

em toda a extensão da Rua Carlos Thomal - Jardim Paris. 2.048/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Urbano Zampieri Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.049/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Joaquim Madeira Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.050/17 - Solicita pintura de sinalização de solo
defronte a todas as vagas de garagem existentes nas Ruas Silva Jardim, Joaquim de
Azevedo - Jornalista e Dom Pedro I, tendo em vista a dificuldade encontrada pelos
munícipes que residem no local em utilizarem suas garagens, devido ao grande
número de clínicas médicas existentes. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 2.051/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua Célio Rossini - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.052/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Carolina
Evangelista Dalaqua - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.053/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Belmiro Ribeiro
da Silva - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.054/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Argemiro Geraldo Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.055/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Antônio Tonetto - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante. 2.056/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Ana Rodrigues Corrêa - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante. 2.057/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua João Marciano de Mello - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
2.058/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Dr.
João Bento Vieira da Silva Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
2.059/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João
Antônio Muraro - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.060/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Jesus Vicente Garcia Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.061/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Neuza de Oliveira Guerreiro - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.062/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Francisco Constante Netto - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante. 2.063/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Engenheiro José Roberto Vito - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante. Indicação do Vereador Éder Júlio Motta: 2.064/17 - Solicita
troca de lâmpadas na iluminação pública da Rua Orlando Pontara, defronte aos nºs
521 e 531 – Vila Kennedy. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
2.065/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Emílio Perez - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.066/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Dr. Ermelino Perez Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. Indicação do Vereador Éder Júlio
Motta: 2.067/17 - Solicita limpeza e varrição periódica nas adjacências da Praça José
Ferreira de Castro – Vila Kennedy. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
2.068/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Dirce
Barioto Brianez - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.069/17 - Solicita a

instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Dimas Franco de Arruda Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.070/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Conceição Costa - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante. Indicações do Vereador Éder Júlio Motta: 2.071/17 Solicita poda de árvore para melhor luminosidade nas adjacências do poste central de
iluminação da Praça José Ferreira de Castro – Vila Kennedy. 2.072/17 - Solicita, com
urgência, poda de árvore na Rua Orlando Pontara, defronte aos nºs 607 e 621 – Vila
Kennedy. 2.073/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) nas esquinas do
quadrilátero da Praça José Ferreira de Castro – Vila Kennedy. 2.074/17 - Solicita
providências quanto à perturbação do sossego público na Praça José Ferreira de
Castro – Vila Kennedy. 2.075/17 - Solicita, com urgência, poda de árvore na Rua
Orlando Pontara, defronte ao nº 681. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
2.076/17 - Solicita pintura de sinalização de solo de área escolar na Rua Benjamin
Constant, defronte ao nº 530. 2.077/17 - Solicita operação “tapa-buracos”,
reperfilamento ou recapeamento asfáltico no cruzamento das Ruas Joaquim de
Azevedo – Jornalista – e José Galvão. Indicações do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.078/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Vicente do Amaral,
no trecho entre os nº. s 215 e 340. 2.079/17 - Solicita a instalação de placa de
sinalização (Proibido Estacionar) na Rua 7 de Setembro, no trecho entre os nº. s
1.095 e 1.132, do lado direito da via. 2.080/17 - Solicita a extensão do canteiro
divisor da Rua 9 de Julho, após o Pontilhão Pedro Canizela – “Maquinista”. 2.081/17
- Solicita reperfilamento asfáltico na Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 2.082/17 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando carga e descarga
de mercadorias na Avenida Dr. Altino Arantes, defronte ao nº 535. 2.083/17 - Solicita
a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Rua do
Expedicionário, esquina com a Avenida Gastão Vidigal. 2.084/17 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Vereador
Agostinho Ribeiro de Carvalho, entre os nº. s 131 e 267. 2.085/17 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Travessa Tiradentes - Vila Nova Sá. 2.086/17 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua João
Antônio Bueno – Jardim Vista Alegre. 2.087/17 - Solicita limpeza em dois bueiros da
Ladeira Rio de Janeiro, próximo à via férrea. 2.088/17 - Solicita limpeza no bueiro da
Rua Almiro Cardoso Pereira, próximo ao nº 42. Indicações do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 2.089/17 - Solicita melhorias na pintura de sinalização de solo
em todos os cruzamentos da Rua Jarbas Alves de Campos. 2.090/17 - Solicita
melhorias na pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua
Gonçalves Ledo. 2.091/17 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua
Vicente Ernesto de Lucca, próximo ao cruzamento com a Rua Pedro Alexandre Jardim Anchieta. Indicações do Vereador Éder Júlio Motta: 2.092/17 - Solicita a
instalação de balanção de concreto na Rua Gaspar Ricardo, em frente ao nº 1.362, no
cruzamento com a Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito". 2.093/17 - Solicita a
instalação de redutor de velocidade na Rua Orlando Pontara - Vila Kennedy. 2.094/17
- Solicita a instalação de lâmpadas de LED na Praça da Vila Kennedy e adjacências

Vila Kennedy. 2.095/17 - Solicita poda de árvores na Rua Orlando Pontara, defronte
aos nº. s 607 e 889 - Vila Kennedy. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 2.096/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua
9 de Julho. 2.097/17 - Solicita pintura de sinalização de solo no ponto de táxi da Rua
9 de Julho, próximo ao nº 294. 2.098/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua 9
de Julho, defronte à vaga destinada a carga e descarga, próximo ao nº 294.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.099/17 - Solicita a instalação de ponto
de ônibus com cobertura na Rua Raul Pinto da Fonseca, próximo ao nº 982. 2.100/17
- Solicita a substituição da placa indicativa no cruzamento das Ruas Miguel Sutil e
Manoel da Borba Gato - Jardim dos Bandeirantes. 2.101/17 - Solicita roçada e
limpeza na Praça Mário Santos Soares - Marico, situada na Rua João de Pontes Jardim Tropical. 2.102/17 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua Barão do Rio
Branco, próximo ao nº 173. 2.103/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE)
no cruzamento da Ladeira Rio de Janeiro com a Rua José Bonifácio. 2.104/17 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Área Verde 1,
localizada na Rua Henrique Terçariol - Vila Operária. 2.105/17 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Avenida Horácio Soares, do nº 156 até o cruzamento com a
Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes. 2.106/17 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Aparecida Ferroni Leide - Jardim São Carlos. 2.107/17 - Solicita recapeamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Antônio Soares da
Silva - Parque Minas Gerais. 2.108/17 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua José Netto Jardim Vale Verde. 2.109/17 - Solicita limpeza em três bocas de lobo próximas do
cruzamento das Ruas Barão do Rio Branco e Antônio José de Souza. 2.110/17 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na
Rua Álvaro Ferreira de Moraes, nos cruzamentos com as Ruas Silva Jardim, Joaquim
de Azevedo - Jornalista, Dom Pedro I e Benjamin Constant. 2.111/17 - Solicita
pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua José
Galvão, nos cruzamentos com as Ruas Dom Pedro I, Joaquim de Azevedo - Jornalista
e Ari Barroso. 2.112/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como
de faixa de pedestres, na Rua Ataliba Leonel, nos cruzamentos com as Ruas Joaquim
de Azevedo - Jornalista e Dom Pedro I. 2.113/17 - Solicita pintura de sinalização de
solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Governador Armando Sales,
nos cruzamentos com as Ruas Benjamin Constant, Dom Pedro I, Joaquim de
Azevedo - Jornalista, Silva Jardim, Ari Barroso e Avenida Gastão Vidigal. 2.114/17 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na
Rua Senador Salgado Filho, nos cruzamentos com as Ruas Joaquim de Azevedo Jornalista, Dom Pedro I, Benjamin Constant e Paulo Sá. 2.115/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, na Rua Euclides da
Cunha, nos cruzamentos com as Ruas Paulo Sá, Benjamin Constant, Silva Jardim e
Avenida Gastão Vidigal. 2.116/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE),
bem como de faixa de pedestres, na Rua Benjamin Constant, nos cruzamentos com as
Ruas do Expedicionário, Paraná, Arlindo Luz, Rio de Janeiro e Avenida Dr. Altino
Arantes. 2.117/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de

faixa de pedestres, na Rua Lopes Trovão, nos cruzamentos com as Ruas do
Expedicionário, Paraná, Arlindo Luz, Rio de Janeiro e Avenida Dr. Altino Arantes.
2.118/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de
pedestres, na Rua Ari Barroso, no cruzamento com a Rua Euclides da Cunha.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.119/17 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Francisco Constante Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as
providências que solicitam. O Sr. Presidente solicitou ao Segundo Secretário que
realizasse a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Aparecido Luiz:
234/17 - De congratulações à Sra. Ana Paula da Silva Melo e toda a equipe de
funcionários e professores da EE "Recanto dos Passáros", pelo mutirão de limpeza.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 235/17 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Izabel Lemes dos Santos. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 236/17
- De congratulações ao Professor Adilson Luiz Oliveira, do Espaço Clínica de Karatê,
pela formação de campeões que representaram o Município na seleção brasileira e em
vários campeonatos internacionais, sem nenhuma contrapartida do poder público
municipal. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 237/17 - De congratulações
aos professores, pelo amor, carinho e dedicação com que vêm realizando seus
trabalhos. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 238/17 - De congratulações a
todos os professores municipais, estaduais e federais, pelo seu dia, comemorado em
15 de outubro. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Requerimento de
Urgência apresentado à mesa: Requerimento de Urgência nº. 3.130/17 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 91/2017. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado
em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 91/2017, proveniente
do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 4 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº.
6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias no
exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa alteração dos Anexos II e III
da Lei nº. 6.016, de 4 de dezembro de 2013 e o Programa 80 na alteração das
atividades 2.160 e o Programa 81 na alteração das atividades 2.161 e do Projeto
1.167, bem como alterar os Anexos V e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016,
o Programa 80 alteração das atividades 2.160 e o Programa 81 alteração das
atividades 2.161 e do Projeto 1.167. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto
seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 16 de
outubro de 2017, assinado pela maioria dos Vereadores. O requerimento de urgência
lido será deliberado na ordem do dia. 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 3.074 a 3.129/17 e as Moções de nº.s 234 e

236 a 238/2017. A seguir, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Éder
Júlio Mota, Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto, Edvaldo Lúcio Abel,
Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís Ambrozim, Caio César de Almeida Lima,
Alexandre Florêncio Dias e Abel Diniz Fiel. Não havendo mais quem queira se
manifestar, os requerimentos e moções foram colocados em votação e APROVADOS
por unanimidade. Findo o horário do expediente, 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:
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, Salim Mattar e Santiago de
Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 3.130/17 de autoria
da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 91/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação nominal e APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência o Sr. Presidente nomeou o Vereador Salim Mattar para
atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o tempo necessário
para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer: Parecer do relator especial
ao Projeto de Lei nº. 91/2017, Senhor Presidente, após analisar a matéria supra,
oriunda do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº.
6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do
exercício financeiro 2017 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 16
de outubro de 2017, Salim Mattar – Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 91/2017. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 58/2017
de autoria do Vereador Caio César de Almeida Lima que institui, no Calendário
Oficial do Município, a “Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento
Materno”. Fez o uso da palavra o Vereador Caio César de Almeida Lima. Não
havendo mais quem queira se manifestar, o Senhor Presidente colocou o Projeto de
Lei nº 58/2017 em votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 80/2017 proveniente do
Vereador Aparecido Luiz que dispõe sobre denominação de via pública (Travessa
Hugo Rosa). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou
o Projeto de Lei nº 80/2017 em votação, APROVADO por unanimidade. Em
seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº 11/2017,
proveniente dos Vereadores Carlos Alberto Costa Prado e Santiago de Lucas Ângelo

que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de Segurança Pública no município
de Ourinhos. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou
o Projeto de Resolução nº 11/2017 em votação, APROVADO por unanimidade.
Aprovado o Projeto de Resolução nº 11/2017, ficam nomeados para compor a Frente
Parlamentar de Segurança Pública do Município os seguintes Vereadores: Santiago de
Lucas Ângelo, Carlos Alberto Costa Prado, Mário Sérgio Pazianoto, Aparecido Luiz e
Abel Diniz Fiel. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de
Resolução nº 12/2017 proveniente dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Santiago de
Lucas Ângelo, Carlos Alberto Costa Prado, Caio César de Almeida Lima e Mário
Sérgio Pazianoto que dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos
Relevantes destinada a fiscalizar, desenvolver levantamentos de empresas
inadimplentes e apurar eventuais débitos referentes a impostos e tributos em geral no
Município. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou o
Projeto de Resolução nº 12/2017 em votação, APROVADO por unanimidade. Não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da
palavra, os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota, Alexandre
Araujo Dauage, Flávio Luís Ambrozim, Raquel Borges Spada, Mário Sérgio
Pazianoto, Aparecido Luiz, Santiago de Lucas Ângelo, Cícero de Aquino e Caio
César de Almeida Lima. Não havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o
Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e
declarou encerrada esta Trigésima 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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