ATA DA SEGUNDA 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 terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e nove minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim,
localizado na Rua do Exdicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Segunda
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 1ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Sr. Presidente informou que está aberta a inscrição para o uso da palavra
no expediente, devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Para o uso da
palavra livre para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao
Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o
início da Ordem do Dia. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do resumo do ofício recebido: Ofício nº 015/2017
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, convidando os senhores vereadores
para uma Palestra sobre Febre Amarela, com o Dr. Luís Augusto Mazzetto, médico
infectologista do GVE XIII Assis, a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal
de Ourinhos, no dia 14 de fevereiro de 2017, às 19h30. O ofício que foi lido ficará à
disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. Dando prosseguimento, o
Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das
indicações e moções remanescentes da 1ª. Sessão Ordinária: Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 57/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Geraldo Alves - Jardim Brilhante. 58/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Rafael Cassetari - Vila Sândano. 59/17 - Solicita operação
“tapa-buracos” em toda a extensão da Rua José Corrêa Custódio - Vila Sândano.
60/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Mato Grosso, lateral da
RECCO (Rede de Combate ao Câncer de Ourinhos), entre a Avenida Domingos
Perino e a Rua Mato Grosso, indicando que o local será utilizado para carga e
descarga de mercadorias. 61/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Olívio Minucci - Jardins América e São Domingos. 62/17 - Solicita
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Benedito Perino, nos Jardins

Ouro Fino e São Domingos, pois apresenta péssimo estado de conservação, sem
condições de transitar. 63/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua Manoel Vieira Pinto, nos Jardins Ouro Fino e São Domingos, pois apresenta
péssimo estado de conservação, sem condições de transitar. 64/17 - Solicita operação
“tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Atílio Toloto, nos Jardins Ouro Fino e São
Domingos, pois apresenta péssimo estado de conservação, sem condições de transitar.
65/17 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Clorivaldo Migliari, defronte aos nºs 142 e
150 - Nova Ourinhos. 66/17 - Solicita roçada e limpeza na rotatória situada na Rua
Aparecida Ferroni Leide, nas proximidades do nº 15 - Jardim São Carlos. 67/17 Solicita limpeza em dois bueiros da Rua Aparecida Ferroni Leide, próximos ao nº 15
- Jardim São Carlos. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 68/17 Solicita melhorias na iluminação pública da Rua Cláudio Luis dos Santos - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 69/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua
Cláudio Luís dos Santos - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicações do
Vereador Éder Júlio Mota: 70/17 - Solicita roçada e limpeza na viela que liga as
Ruas Pedro Alexandre e Ângelo Marchetti. 71/17 - Solicita roçada e limpeza no
acesso às Ruas Maria José Milani e Marina Saladini Alves. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 72/17 - Solicita troca de algumas tomadas do quadro de
distribuição de energia da “Feira da Lua”, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante, a fim de prevenir acidentes. 73/17 - Solicita roçada na trilha verde do
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante, para que os munícipes possam voltar a
utilizá-la. 74/17 - Solicita roçada e limpeza na Praça Bertulino Custódio - Parque
Minas Gerais. 75/17 - Solicita melhorias na iluminação pública da Praça Bertulino
Custódio - Parque Minas Gerais. 76/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Padre Rui
Cândido da Silva, defronte ao nº 1.201 - Vila Odilon. 77/17 - Solicita troca de
lâmpada na Rua Aparecida Ferroni Leide, defronte ao nº 15. 78/17 - Solicita troca de
lâmpada na Rua Antônio Alexandre Consoni Viganó, defronte ao nº 17 - Jardim
Manhatan. Indicação do Vereador Alexandre Florêncio Dias: 79/17 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Brasil, pois é um importante
acesso para quem reside nos bairros abaixo da Rodovia Raposo Tavares e necessita se
deslocar até o centro do Município. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
80/17 - Solicita retirada de galhada da Rua 13 de Maio, defronte ao nº 576 - Vila
Perino. Indicações do Vereador Alexandre Florêncio Dias: 81/17 - Solicita
implantação de lombofaixa na Rua José Justino de Carvalho, defronte ao nº 2.083.
82/17 - Solicita o conserto de guias e sarjetas na Rua Alzira Gomes Queirós, defronte
ao nº 350. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 83/17 - Solicita
recapeamento asfáltico na Rua Eduardo Peres, em trecho que compreende as Ruas
Olympio Coelho Tupiná e Maria Pires Christoni. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 84/17 - Solicita implantação de dois redutores de velocidade na
Rua Vereador Adelino Breve, na altura dos nºs 35 e 40. 85/17 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Júlio Zaki Abucham. 86/17 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Adail Faria da Cunha. 87/17 Solicita recapeamento asfáltico na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no cruzamento
das Ruas Eurico Amaral Santos e Ovídio Gregório de Jesus. 88/17 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Jornalista Heron Domingues, defronte à

UBS da Vila Brasil. 89/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Jornalista
Heron Domingues, defronte à UBS da Vila Brasil. 90/17 - Solicita urbanização das
vielas localizadas entre as Ruas Masaichi Nishiyama, Ângelo Peruci, Moacyr
Davanso e Ulysses Guimarães. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
91/17 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Sebastião
Costa Galvão e Vereador Antônio Goes - Jardim Eldorado. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 92/17 - Solicita instalação de redutor de velocidade na
Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, entre a Avenida Milton Machado e a Rua João
Rafael, defronte à Paróquia São João Batista nº 374. 93/17 - Solicita recapeamento
asfáltico nas ruas do Jardim Josefina. 94/17 - Solicita pintura de sinalização de solo
na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, entre a Avenida Milton Machado e a Rua João
Rafael, defronte à Paróquia São João Batista nº 374. 95/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo nos cruzamentos das ruas do Jardim Josefina. 96/17 - Solicita
instalação de placas de trânsito e pintura de sinalização de solo nos cruzamentos das
ruas do Jardim Josefina. 97/17 - Solicita instalação de bocas de lobo na Praça Tereza
Gonçalves Chiaradia. Indicação dos Vereadores Raquel Borges Spada e Anísio
Aparecido Felicetti: 98/17 - Solicita melhorias na iluminação pública da Praça
Tereza Gonçalves Chiaradia. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 99/17
- Solicita operação “tapa-buracos” nas ruas do Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 100/17 - Solicita poda de
árvore na Rua João Moya Restoy, defronte ao nº 20 - Jardim Paulista. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 101/17 - Solicita limpeza na Praça Tereza
Gonçalves Chiaradia. 102/17 - Solicita poda de árvores na Praça Tereza Gonçalves
Chiaradia. 103/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na rotatória de acesso à
Vila Brasil, ao Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant, ao Jardim
Anchieta, ao Jardim Josefina, ao “CDHU”, entre outros. Indicações do Vereador
Éder Júlio Mota: 104/17 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Vila São
Luiz, do Jardim do Sol, do Jardim do Sol II e do Jardim Industrial. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 105/17 - Solicita troca de lâmpadas na Rua
Almiro Cardoso Pereira, defronte ao n° 423 - Vila Santa Maria. 106/17 - Solicita
melhorias na iluminação pública da Rua Lázaro Lima, defronte ao n° 123 - Conjunto
Residencial Cezira Sândano Migliari. 107/17 - Solicita melhorias na iluminação
pública da Rua Vanderlei Costa - Jardim Furlan. 108/17 - Solicita melhorias na
iluminação pública da Rua José Murilo - Vila São João. 109/17 - Solicita melhorias
na iluminação pública da Rua Renato Mota - Parque Minas Gerais. Indicações do
Vereador Aparecido Luiz: 110/17 - Solicita pintura de sinalização de solo nos
cruzamentos da Rua Joaquim Floriano da Silva - Vila São Luiz. 111/17 - Solicita
conserto dos alambrados da Associação dos Moradores de Bairros da Vila São Luiz.
112/17 - Solicita roçada na sede da Associação dos Moradores de Bairros da Vila São
Luiz. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 113/17 - Solicita troca de
lâmpadas na Rua Kólio Teshima, defronte ao nº 480 - Jardim América. 114/17 Solicita troca de lâmpadas na Rua José Olímpio de Almeida, defronte ao nº 230 Jardim Eldorado. 115/17 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Cláudio Roberto
Bressanin, defronte aos n°s 148, 170 e 202. 116/17 - Solicita operação “tapa-buracos”
na Rua Domingos Jorge - Jardim Quebec. 117/17 - Solicita calçamento ao redor da

área verde localizada na Rua Ezequias Nogueira de Souza, defronte ao nº 272. 118/17
- Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Avenida Presidente Dr.
Getúlio Vargas e, especificamente, no trecho entre os nºs 410 e 678. 119/17 - Solicita
operação “tapa-buracos” nas Ruas José Justino de Carvalho e Marginal, considerando
a existência de pontos de erosão no barranco que separa a Rua Marginal da Rodovia
Mello Peixoto. 120/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na esquina da Rua Cláudio
Roberto Bressanin, próxima ao nº 191 - Jardim Esmeralda. Indicações do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 121/17 - Solicita melhorias no asfalto da Rua
Antônio Victorino da Cruz - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
122/17 - Solicita construção de viela na Rua Antônio Victorino da Cruz – Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 123/17 - Solicita instalação de
cobertura no ponto de ônibus circular da Rua José Barbieri – Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. 124/17 - Solicita manutenção na cobertura da atual
sede da Associação de Moradores de Bairros do Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 125/17 - Solicita instalação de bocas de lobo na Rua Sebastião
Simião de Souza, nas proximidades da UBS "Região Oeste" - Jardim das Paineiras.
126/17 - Solicita instalação de bocas de lobo no cruzamento das Ruas Profa. Josefa
Cubas da Silva e Aleixo Garcia. 127/17 - Solicita roçada e limpeza em área verde
municipal localizada na Rua Alziro Gomes "Chacrinha". 128/17 - Solicita roçada e
limpeza em área verde localizada na Rua Zaia Merege Farah - Jardim Santa
Felicidade. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 129/17 - Solicita instalação
de redutor de velocidade na Avenida Domingos Camerlingo Caló, nas proximidades
do Supermercado Maitan. 130/17 - Solicita instalação de redutor de velocidade na
Rua 14 de Julho, nas proximidades da EE “Profa. Esmeralda Soares Ferraz.”
Indicações do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 131/17 - Solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 132/17 - Solicita reparos na estrutura e no alambrado do campo do
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 133/17 - Solicita substituição de lâmpada na Rua Ângelo
Sedassari, defronte aos nºs 291 e 321 - Vila Boa Esperança. Indicação do Vereador
Éder Júlio Mota: 134/17 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua
Pedro Alexandre, nas proximidades do Supermercado Avenida e da Igreja Assembleia
de Deus. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 135/17 - Solicita
roçada e limpeza nas margens do Córrego Monjolinho, localizado nas proximidades
dos Jardins dos Bandeirantes e Santa Felicidade. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 136/17 - Solicita limpeza nos canteiros centrais e nas áreas
verdes da Avenida José Marques de Souza. Indicações do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 137/17 - Solicita construção de uma ponte de acesso na Rua Manoel
da Borba Gato, que ligue os Jardins Santa Felicidade e Quebec. 138/17 - Solicita
melhorias no asfalto da Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, ao lado do bosque do
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante, conhecido como "Calipeiro”. 139/17 Solicita cessão do prédio do CRAS do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini à Associação de Moradores de Bairros do mesmo. 140/17 - Solicita
fornecimento de transporte escolar aos alunos que residem no Condomínio Moradas
Ourinhos - Jardim Itamaraty -, e estudam na EMEF "Profa. Dorothildes Bononi

Gonçalves" e no NEI "Mário de Andrade". Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 141/17 - Solicita instalação de redutor de velocidade na Rua
Irineu Pereira da Silva, defronte ao nº 371 - Jardim das Paineiras. 142/17 - Solicita
serviços de urbanização e limpeza na área verde de lazer da Rua Mário de Oliveira
Branco - Vila Vilar. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 143/17
- Solicita continuidade da obra da Unidade Básica de Saúde do Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 144/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Bartholomeu Diaz Martinês - Vila Christoni. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 145/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Francelina Grossi
Archangelo, defronte ao nº 737 - Jardim Eldorado. 146/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo de área escolar na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, próxima
à Escola Espaço Saber, nº 536. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 147/17 Solicita roçada e limpeza na Praça Bráulio Alves de Moura Neto, delimitada pelas
Ruas Valentim Gentil, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon e Avenida
Henrique Migliari - Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 148/17 - Solicita construção de boca de lobo na Rua Bartholomeu Diaz
Martinês, defronte ao nº 202. Indicações do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 149/17 - Solicita roçada e limpeza nas margens do Córrego Monjolinho,
localizado nas proximidades do Jardim Ouro Verde. 150/17 - Solicita roçada e
limpeza nas margens da linha férrea, no trecho entre os Jardins Santos Dumont e
Santa Fé. 151/17 - Solicita roçada e limpeza nas margens da linha férrea, no trecho
entre os Jardins Ouro Verde e Santa Felicidade. 152/17 - Solicita instalação de placas
denominativas de todas as ruas do Jardim São Judas Tadeu. 153/17 - Solicita roçada e
limpeza na Rua José Roberto Bruzarosco, nas imediações do nº 59, pois o mato alto
incomoda há muito tempo a população da região. 154/17 - Solicita instalação de
pontos de iluminação, bem como o reparo dos já existentes, na Avenida Santino
Brianezi, próximos ao pontilhão do Jardim Santos Dumont, pois é acesso ao referido
bairro e há grande fluxo de pedestres e veículos no local. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 155/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Antônio Zaki Abucham - Vila Adalgiza e Jardins Ouro Fino e São Domingos.
Realizada a leitura das indicações, o Segundo Secretário realizou a leitura das moções
remanescentes da 1ª. Sessão Ordinária: Moção do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo: 1/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Marcos Afonso “Marcão dos
Parafusos”. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2/17 – De pesar pelo
falecimento do Sr. Celso Silva de Medeiros. Moções do Vereador Salim Mattar:
3/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Guacyra Maria Ferrarri. 4/17 - De pesar pelo
falecimento do Sr. José Humberto Hage. 5/17 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Liliane Diez Perez. 6/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos Moschini.
Moção de Todos os Vereadores: 7/17 – De congratulações ao 2° Tenente Marco
Antonio Pereira, por assumir o cargo de Delegado de Serviço Militar, da 14°
Delegacia de Serviço Militar. Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 8/17
- De congratulações ao Sr. Samuel Sanches e ao Prof. Robson Sanches, da TV SAN,
pelo sucesso do programa Jogo Rápido. Moção de Todos os Vereadores: 9/17 - De
congratulações ao Dr. Antonio José Fernandes Vieira, pela nomeação como Delegado

Seccional de Polícia de Ourinhos. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
10/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Braulina dos Santos Camilo. Dando
continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos requerimentos apresentados à mesa na presente sessão ordinária. Requerimentos
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 363/17 - Requer informações sobre o
cumprimento da Lei Municipal nº 5.650/2011, de autoria deste Vereador, que institui
a data de 18 de abril como “Dia Municipal da Literatura Infantil". 364/17 - Requer
informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 5.081/2006, de autoria deste
Vereador, que institui a data de 27 de abril como "Dia Municipal da Empregada
Doméstica". 365/17 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº
5.183/2007, de autoria deste Vereador, que institui a data de 16 de novembro como o
"Dia Municipal do Ostomizado". 366/17 - Requer informações sobre o cumprimento
da Lei Municipal nº 5.351/2009, de autoria deste Vereador, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Ourinhos a celebrar convênio com a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT – visando à criação do programa "Remédio em Casa". 367/17 Requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 5.185/2007, de autoria
deste Vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ou placas
em hospitais, postos de saúde, ambulatórios e funerárias com informação da Lei
Federal n°. 6.194, que trata da indenização de seguro DPVAT. 368/17 - Requer
informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 5.186/2007, de autoria deste
Vereador, que autoriza o Poder Executivo a implantar ações de prevenção e punição a
atos de pichação no âmbito do Município. 369/17 - Requer informações sobre o
cumprimento da Lei Municipal nº 5.187/2007, de autoria deste Vereador, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de água potável pelas danceterias,
salões de dança e estabelecimentos similares aos seus frequentadores.
Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 370/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de parcerias e contratações
entre a Prefeitura Municipal e a Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de
Integração de Meninas - A.M.O. - S.I.M. 371/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se mudar o ponto de ônibus que fica defronte à Concessionária Ford,
para em frente ao Supermercado Avenida, na Rua Duque de Caxias. Requerimento
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 372/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à alteração de sentido de trânsito, para
mão única de direção, na Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 373/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se retornar o
atendimento da agência dos correios na Vila Odilon. Requerimento do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 374/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar vagas para estacionamento em 45º no canteiro central da Rua do
Expedicionário, no trecho entre a Avenida Gastão Vidigal e a Rua Silva Jardim.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 375/17 - Requer informações a
respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.437/2010, de autoria deste Vereador,
que institui o Dia Municipal do Movimento de Vida Independente, a ser comemorado
no dia 14 de dezembro. 376/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da
Lei Municipal nº 5.668/2011, de autoria deste Vereador, que regulamenta o trânsito de

veículos em faixas de pedestres e dá outras providências. 377/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.670/2011, de autoria
deste Vereador, que institui a “Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência”.
378/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº
5.843/2012, de autoria deste Vereador, que autoriza a criação do Centro de
Recuperação do Dependente Químico destinado a manter e ofertar programas
gratuitos de atenção aos usuários e dependentes de drogas lícitas e ilícitas. 379/17 Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.846/2012, de
autoria deste Vereador, que proíbe a interrupção de programas, projetos ou ações
administrativas. 380/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei
Municipal nº 5.888/2013, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre as atividades
pertinentes ao controle da poluição atmosférica, por meio da avaliação de emissão de
fumaça preta de veículos e máquinas movidas a diesel, conforme regulamentação
específica. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 381/17 Requer informações e descrições sobre as áreas cedidas por Lei, que não foram
devidamente utilizadas. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 382/17 Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.890/2013, de
autoria deste Vereador, que institui o programa "Lixo Reciclado na Escola" nas
unidades da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. 383/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.893/2013, de autoria
deste Vereador, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar Programa
Municipal de Treinamento de Médicos, Enfermeiros e Cirurgiões-Dentistas destinado
ao aprimoramento na detecção de diagnóstico de maus tratos sofridos por menores e
dá outras providências. 384/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da
Lei Municipal nº 5.897/2013, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre a inclusão
de dispositivo na Lei nº 2.785/1987, alterada pelas Leis nºs 4.228/1999 e 5.288/2009,
que dispõe sobre estacionamento em Zona Azul. 385/17 - Requer informações a
respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.082/2006, de autoria deste Vereador,
que institui o terceiro domingo de maio, de cada ano, como “Dia Municipal da Babá”.
386/17 - Requer informações sobre quais providências estão sendo tomadas com
relação à Lei nº 5.083/2006, de autoria deste Vereador, que institui a data de 26 de
setembro como “Dia Municipal do Surdo” e dá outras providências. 387/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.084/2006, de autoria
deste Vereador, que institui a Semana de Combate ao Alcoolismo em Ourinhos e dá
outras providências. 388/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei
Municipal nº 5.024/2006, de autoria deste Vereador, que institui o “Dia do MotoTaxista”, a ser celebrado no mês de setembro de cada ano. 389/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.078/2006, de autoria
deste Vereador, que institui no município de Ourinhos a "Semana Jovem" e dá outras
providências. 390/17 - Requer informações sobre quais providências e ações estão
sendo tomadas para a execução da Lei n° 5.080/2006, de autoria deste Vereador, que
institui a semana completa que contiver o dia 12 de outubro de cada ano, como a
Semana do Culto do Evangelho em Ourinhos. 391/17 - Requer informações a respeito
do cumprimento da Lei Municipal nº 5.096/2006, de autoria deste Vereador, que
institui o “Dia do Estagiário”, a ser comemorado no dia 15 de outubro. 392/17 -

Requer informações sobre quais providências estão sendo tomadas para atender a Lei
nº 5.086/2006, de autoria deste Vereador, que institui o “Dia do Agente Comunitário
de Saúde”, a ser comemorado no dia 10 de julho. 393/17 - Requer informações a
respeito de ações ou projetos para o cumprimento da Lei Municipal nº 4.975/2005, de
autoria deste Vereador, que institui o “Dia da Inclusão Digital”. 394/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.317/2009, de autoria
deste Vereador, que institui a “Semana de Valorização da Vida do Trabalhador”.
395/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.845,
de 4 de setembro de 2012, de autoria deste Vereador, que institui a Semana Municipal
da Atividade Física e Saúde. 396/17 - Requer informações a respeito do cumprimento
da Lei Municipal nº 5.847, de 6 de setembro de 2012, de autoria deste Vereador, que
dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Saúde Vocal para professores da
Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. 397/17 - Requer informações a
respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.112/2006, de autoria deste Vereador,
que dispõe sobre o rebaixamento de guias. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 398/17 - Requer informações sobre os procedimentos
necessários para a autorização da Prefeitura Municipal para a exposição de
propaganda comercial em placas de denominação de vias públicas. Requerimentos
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 399/17 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei Municipal nº 5.663/2011, de autoria deste Vereador, que cria o
projeto "Vovô Sabe Tudo" e dá outras providências. 400/17 - Requer informações a
respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 4.941/2005, de autoria deste Vereador,
que institui o Programa de Prevenção e Assistência Integral às pessoas portadoras do
traço falciforme ou anemia falciforme, no Município. 401/17 - Requer informações a
respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.592/2011, de autoria deste Vereador,
que autoriza o Poder Executivo a implantar na Rede Municipal de Ensino o Programa
de Psicomotricidade Relacional. 402/17 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei Municipal nº 5.593/2011, de autoria deste Vereador, que autoriza
o Poder Executivo a instituir a Política Municipal de Estímulo à Adoção de Animais
Domésticos. 403/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei
Municipal nº 5.594/2011, de autoria deste Vereador, que proíbe a comercialização ou
a utilização, nas condições que especifica, das pulseiras coloridas – "Pulseiras do
Sexo". 404/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº
5.596/2011, de autoria deste Vereador, que proíbe o uso de telefones celulares,
aparelhos MP3, MP4, walkmans, game boys, agendas eletrônicas, máquinas
fotográficas e outros do gênero, existentes ou que venham a ser produzidos, nas salas
de aula da Rede Municipal de Ensino. 405/17 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei Municipal nº 5.239/2008, de autoria deste Vereador, que autoriza
o Poder Executivo Municipal a equipar parques e áreas de lazer com brinquedos
adaptados às crianças com deficiência física e dá outras providências. 406/17 Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.240/2008, de
autoria deste Vereador, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o
Programa de Combate à Violência Doméstica e dá outras providências. 407/17 Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.647/2011, de
autoria deste Vereador, que institui a obrigatoriedade da execução do Hino de

Ourinhos nos eventos que especifica. 408/17 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei Municipal nº 5.651/2011, de autoria deste Vereador, que institui
a Política de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Bucal. 409/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.659/2011, de autoria
deste Vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias de manipulação
fornecerem bulas descritivas junto aos medicamentos colocados à disposição dos
usuários. 410/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal
nº 5.887/2013, de autoria deste Vereador, que torna obrigatória a afixação de placas
nos Postos de Atendimento aos usuários do Sistema de Saúde no Município. 411/17 Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 4.942/2005, de
autoria deste Vereador, que institui a Semana da Prevenção contra a LER/DORT Lesão por Esforço Repetitivo/Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho e
dá outras providências. 412/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da
Lei Municipal nº 5.114/2006, de autoria deste Vereador, que torna obrigatória a
afixação de etiqueta de preço à vista, a prazo e da respectiva taxa mensal de juros em
todos os produtos e serviços expostos à venda em estabelecimentos comerciais de
Ourinhos. 413/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal
nº 5.489/2010, de autoria deste Vereador, que proíbe o uso do cachimbo do tipo
“narguilé” em bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas e similares
estabelecidos no Município. 414/17 - Requer informações a respeito do cumprimento
da Lei Municipal nº 5.490/2010, de autoria deste Vereador, que torna obrigatória a
instalação de grades protetoras nos bueiros dos logradouros municipais.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 415/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se recolocar o poste de iluminação no Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 416/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.493/2010, de autoria
deste Vereador, que dispõe sobre a necessidade de local específico para cadeirantes
em ginásios esportivos, estádios de futebol e estabelecimentos do gênero. 417/17 Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.870, de 30 de
novembro de 2012, de autoria deste Vereador, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a criar o Programa de Internet Banda Larga Gratuita e dá outras
providências. 418/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei
Municipal nº 5.886, de 26 de dezembro de 2012, de autoria deste Vereador, que
institui o Programa “Avança Ourinhos” e dá outras providências. 419/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.878, de 12 de
dezembro de 2012, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre a nomeação para
cargos em comissão no âmbito dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal e dá outras providências. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
420/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
alteração de sentido de trânsito na Avenida Nilo Signorini, no trecho da Avenida
Jacinto Ferreira de Sá até a Rua Brasil - Vila Perino. O Primeiro Secretário solicitou
ao Sr. Presidente autorização para que o Segundo Secretário continuasse com a
leitura dos requerimentos. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
421/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.850,
de 21 de setembro de 2012, de autoria deste Vereador, que autoriza a instalação de

lombadas eletrônicas em vias estratégicas do Município. 422/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.849, de 21 de setembro
de 2012, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de
fontes alternativas de captação de água nas escolas e unidades básicas de saúde.
423/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.848,
de 6 de setembro de 2012, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino público e privado disponibilizarem
carteiras escolares destinadas aos estudantes com necessidades especiais. 424/17 Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Complementar Municipal nº
799, de 12 de abril de 2012, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre nova redação
ao artigo 4º da Lei Complementar nº 710, de 25 de julho de 2011, que instituiu o
"Projeto Ourinhos Legal", que incentiva a legalização imobiliária na área urbana.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 425/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se construir cobertura na academia ao ar livre, espaço utilizado à
prática de Zumba, no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
426/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar passarela auxiliar
no Pontilhão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 427/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando construir pista de caminhada no Jardim Itamaraty. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 428/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar uma escola de futebol no Jardim Josefina. Requerimento
dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota: 429/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar uma escola de futebol na Vila São
Luiz. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 430/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar atividades culturais nos bairros, em
parceria com as Associações de Moradores. 431/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar aulas de dança no Centro Social Urbano - CSU - na Rua
Eduardo Peres nº 600 - Loteamento Maria Christoni. 432/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando construir área de lazer com
campo suíço, contendo alambrado, vestiário e iluminação em área verde, na Rua
Manoel da Silva Mano – Vila Soares.Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 433/17 - Requer informações a respeito de ações ou projetos para atendimento
da Lei Municipal nº 5.161/2007, de autoria deste Vereador, que institui o “Dia
Municipal da Merendeira”, a ser comemorado em 16 de outubro. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 434/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos visando o reparo na estrutura do alambrado, no entorno do lago do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 435/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei
Municipal nº 5.178/2007, de autoria deste Vereador, que dispõe que todos os
estabelecimentos hospitalares públicos e privados do Município de Ourinhos fiquem
obrigados a realizar, gratuitamente, o exame de Emissões Otoacústicas Evocadas
(Teste da Orelhinha) para o diagnóstico precoce de surdez nos bebês. 436/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.494/2010, de autoria
deste Vereador, que dispõe sobre a limitação da exploração das águas subterrâneas e
dá outras providências. 437/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da

Lei Municipal nº 5.496/2010, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre anúncios de
empregos. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 438/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de
Atividade Delegada no Município, com prioridade no entorno do lago do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 439/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº
5.590/2011, de autoria deste Vereador, que proíbe a prática de atividade de
telemarketing de qualquer natureza na faixa horária compreendida entre as 19h00 e
8h00. 440/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver
atividades voltadas a menores infratores, visando diminuir os riscos de retornarem ao
crime. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 441/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de sistema de
internet Wi-fi na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 442/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
intensificar as campanhas visando à orientação dos problemas causados pela queima
de lixo e de mato em terrenos baldios. 443/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar ginástica laboral em todos os órgãos da Administração
Pública. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 444/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de
conversão livre à direita na Rua do Expedicionário, no cruzamento com a Rua São
Paulo, no sentido ao Clube Atlético Ourinhense. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 445/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
oficiar a ALL – América Latina Logística – para que providencie roçada e limpeza
nas margens da linha férrea de todo o Município. 446/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se programar eventos culturais aleatórios em todas as praças dos
bairros do Município. 447/17 - Requer informações sobre os índices de obesidade e
sobrepeso infantil na Rede Municipal de Ensino. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 448/17 - Requer informações, junto ao Governo do Estado de São Paulo,
sobre a possibilidade de se enviar policiais civis para cobrir o déficit existente no
Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 449/17 - Requer
informações a respeito do número de empresas que estão prestando serviços de obras
ao Município. 450/17 - Requer informações a respeito da situação dos equipamentos
destinados à realização de exames médicos da Rede Municipal de Saúde. 451/17 Requer informações sobre a possibilidade de se orientar os supermercados de médio e
grande portes a respeito da importância de se disponibilizar cadeiras de rodas
adaptadas, com cestos para compras. 452/17 - Requer informações a respeito da
distribuição de adoçantes líquidos aos diabéticos atendidos pelas unidades básicas de
saúde. 453/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
piso salarial da classe médica da Rede Municipal de Saúde. 454/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
designar um técnico de enfermagem para eventuais atendimentos no Velório
Municipal. 455/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover
reunião com autoridades e entidades municipais interligadas à infância e à
adolescência, para que se estabeleça um calendário regular de fiscalização às casas
noturnas e similares. 456/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar

exames semestrais para detecção de Anemia nos alunos da Rede Municipal de
Ensino. 457/17 - Requer informações a respeito dos médicos pediatras da Rede
Básica de Saúde. 458/17 - Requer informações a respeito dos fisioterapeutas do
Serviço de Atenção Domiciliar – SAD. 459/17 - Requer informações a respeito dos
médicos ortopedistas da Rede Básica de Saúde. 460/17 - Requer informações a
respeito dos médicos ginecologistas da Rede Básica de Saúde. 461/17 - Requer
informações a respeito das ações ou projetos para atendimento da Lei Municipal nº
5.077/2006, de autoria deste Vereador, que fixa o dia 25 de maio como data
comemorativa do “Homem do Campo” em Ourinhos. 462/17 - Requer informações a
respeito das ações ou projetos para atendimento da Lei Municipal nº 5.025/2006, de
autoria deste Vereador, que institui o “Dia do Líder Comunitário”, a ser comemorado
no dia 21 de abril. 463/17 - Requer informações a respeito das ações ou projetos para
atendimento da Lei Municipal nº 5.189/2007, de autoria deste Vereador, que dispõe
sobre reciclagem e utilização de material reciclado, no âmbito da Administração
Municipal e dá outras providências. 464/17 - Requer informações a respeito dos
médicos cardiologistas da Rede Básica de Saúde. 465/17 - Requer informações a
respeito das ações ou projetos para atendimento da Lei Municipal nº 5.194/2007, de
autoria deste Vereador, que dispõe sobre o “Projeto Nasce uma Criança, Nasce uma
Árvore” e dá outras providências. 466/17 - Requer informações a respeito das ações
ou projetos para atendimento da Lei Municipal nº 5.213/2008, de autoria deste
Vereador, que institui o “Dia Municipal de Dança”, a ser comemorado no terceiro
domingo do mês de setembro. 467/17 - Requer informações a respeito das ações ou
projetos para atendimento da Lei Municipal nº 5.597/2011, de autoria deste Vereador,
que dispõe sobre a distribuição de fórmula láctea infantil a portadores de intolerância
à lactose, nas condições que especifica. 468/17 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei Municipal nº 5.598/2011, de autoria deste Vereador, que autoriza
o Poder Executivo Municipal a criar o Gabinete Integrado de Segurança Pública –
GISP – e dá outras providências. 469/17 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei Municipal nº 5.599/2011, de autoria deste Vereador, que institui
a campanha de informação da mulher gestante a respeito da doação de sangue do
cordão umbilical e placentário. O Segundo Secretário solicitou ao Sr. Presidente
autorização para que o Primeiro Secretário continuasse a leitura dos requerimentos.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 470/17 - Requer informações a
respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.600/2011, de autoria deste Vereador,
que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas nos terminais de ônibus e
rodoviária. 471/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal
nº 5.648/2011, de autoria deste Vereador, que institui o Programa “Ourinhos
Saudável” e o Grupo de Trabalho Intersetorial. 472/17 - Requer informações a
respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.658/2011, de autoria deste Vereador,
que determina a manutenção de cartazes ou painéis alertando sobre o risco de se
adquirir Leptospirose através da ingestão de bebidas diretamente de latas ou garrafas,
em estabelecimentos que comercializem esse tipo de bebida. 473/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.660/2011, de autoria
deste Vereador, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Projeto “Viver de
Cara Limpa”. 474/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei

Municipal nº 5.656/2011, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre a instalação de
alertas sonoros nas saídas e entradas dos estacionamentos de veículos em edifícios
residenciais e comerciais. 475/17 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei
Municipal nº 5.120/2006, de autoria deste Vereador, que torna obrigatória a afixação
de cartaz a respeito de garantia estendida ou similar em todos os estabelecimentos
comerciais de Ourinhos. 476/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da
Lei Municipal nº 5.124/2007, de autoria deste Vereador, que estabelece normas para o
aviso em portas com detector de metais a portadores de marcapasso e dá outras
providências. 477/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei
Municipal nº 5.149/2007, de autoria deste Vereador, que institui a Campanha
Municipal de Conscientização e Combate à Automedicação. 478/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.157/2007, de autoria
deste Vereador, que autoriza o Executivo Municipal a conceder incentivos fiscais a
pessoas físicas ou jurídicas que desenvolverem políticas ambientais
autossustentáveis. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 479/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à construção de
quadra de areia na área verde localizada entre as Ruas Ezequias Nogueira de Souza e
Rafael Cassetari, defronte ao Supermercado Bom Preço. Requerimento do Vereador
Éder Júlio Mota: 480/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
mudanças nos horários de trabalho dos garis, coletores e leituristas. 481/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar playground nas Escolas Municipais
de Ensino Infantil. 482/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer
ônibus para estudantes do Município, que fazem faculdade em Marília e Assis.
483/17 - Requer informações, junto ao Secretário Municipal de Educação e à
Secretária Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se realizar exames
oftalmológicos em estudantes da Rede Municipal de Ensino. 484/17 - Requer
informações, junto ao Secretário Municipal de Educação e à Secretária Municipal de
Saúde, sobre a possibilidade de se realizar exames auditivos em estudantes da Rede
Municipal de Ensino. 485/17 - Requer informações, junto à Secretária Municipal de
Saúde, sobre a possibilidade de se contratar um médico legista, que resida no
Município. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 486/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar uma agência dos correios no
Jardim Itamaraty. 487/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
uma casa lotérica no Jardim Itamaraty. 488/17 - Requer informações, junto à Polícia
Militar, sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de uma
base fixa nos Jardins Itamaraty e Paris e na Vila Nossa Senhora de Fátima. 489/17 Encaminha abaixo-assinado de moradores da Vila Brasil, que reivindicam
providências para a promoção de mais segurança e policiamento ostensivo no bairro.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 490/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à construção de
passeio público em área verde da Rua Olívio Minucci, defronte à EMEI "Vinicius de
Moraes". 491/17 - Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de
Ourinhos, a respeito da possibilidade de se implantar coberturas em todos os pontos
de ônibus do Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 492/17
- Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.654/2011, de

autoria deste Vereador, que dispõe sobre a avaliação psicológica de puérperas.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 493/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se fiscalizar as torres de telefonia celular que
estão operando sem a luz de segurança. 494/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar ponto de táxi nas proximidades da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". 495/17 - Requer informações sobre a possibilidade da Vigilância
Sanitária realizar visitas de conscientização nas residências que estocam e vendem
produtos recicláveis. 496/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
designar vigias para as praças públicas do Município. 497/17 - Requer informações
sobre a quantidade de viaturas que realizam a ronda escolar, bem como a quantidade
de escolas beneficiadas com o serviço. 498/17 - Requer informações sobre o número
de Técnicos de Segurança do Trabalho que atuam no Centro de Serviços Servidor
Carlos Machado (Pátio). 499/17 - Requer informações a respeito de embarque e
desembarque de passageiros que deixaram de ser realizados no Terminal Rodoviário
de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves e passaram a ser realizados no posto
de combustível Graal Ourinhos, na Rodovia BR 153, km 345 + 900 metros, tornando
difícil o acesso dos passageiros, sem falar na falta de transporte público para o local.
500/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar planilhas contendo os
cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura Municipal aos jovens e
adolescentes, bem como a quantidade de jovens beneficiados com os referidos cursos.
Requerimentos do Vereador Salim Mattar: 501/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implementar programas que visem o combate à poluição
atmosférica, em especial no controle da fumaça preta expelida pelos ônibus e
caminhões. 502/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar equipes
permanentes para a poda de árvores, visando melhorar a visualização de sinais e
radares de trânsito, bem como melhorar a luminosidade dos postes de iluminação
pública. 503/17 - Requer informações sobre o projeto e cronograma para a construção
da lagoa de tratamento do esgoto doméstico no Município. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 504/17 - Requer informações a respeito do
cumprimento da Lei Municipal nº 5.215/2008, de autoria deste Vereador, que proíbe o
acesso de menores de idade a vídeos de conteúdo pornográfico. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 505/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos visando ao prolongamento da iluminação da Rua Jornalista Miguel
Farah até a Alameda Bráulio Alves de Moura. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 506/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei
Municipal nº 5.318/2009, de autoria deste Vereador, que autoriza o Poder Executivo a
instituir o “Programa de Prevenção e Conscientização do Alcoolismo Juvenil”.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 507/17 - Requer informações, junto à
Coordenadoria de Trânsito e Transportes, sobre a possibilidade de se fazer uma
passagem de veículos entre as Ruas Francisco Pires e Vitório Christoni. 508/17 Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal providenciar
plantas de casas para pessoas de classe de baixa renda. Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 509/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da
Lei Municipal nº 5.392/2009, de autoria deste vereador, que autoriza distribuir cópia
xerográfica das bulas dos medicamentos distribuídos de forma avulsa (cartela ou

blisters). Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 510/17 - Requer
informações, junto ao Governador do Estado de São Paulo e à Secretaria de Estado de
Segurança Pública de São Paulo, sobre a possibilidade de se aumentar o número de
contingente de policiais militares e civis com viaturas, no Município. 511/17 - Requer
informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre a possibilidade de
se providenciar pintura de lombofaixas, quebra-molas e placas de sinalização, a fim
de evitar futuros acidentes. 512/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir ou fazer parceria de construção de uma creche para as mães que trabalham
no centro da cidade. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 513/17 Requer informações a respeito de ações ou projetos para o cumprimento da Lei
Municipal nº 5.495/2010, de autoria deste Vereador, que institui o “Dia Municipal da
Água”. 514/17 - Requer informações a respeito de ações ou projetos para
cumprimento da Lei Municipal nº 5.488/2010, de autoria deste Vereador, que institui
o “Dia Municipal da Floresta”. 515/17 - Requer informações a respeito de ações ou
projetos para cumprimento da Lei Municipal nº 4.940/2005, de autoria deste
Vereador, que institui o “Dia da Leitura em Ourinhos”. Requerimentos do Vereador
Éder Júlio Mota: 516/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Saúde, sobre a possibilidade de se implantar, no horário noturno, um consultório
odontológico na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" ou no Centro de Saúde Dr.
Hermelino Agnes de Leão (Postão). 517/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar pista de caminhada e ciclovia na Avenida Vitalina
Marcusso. 518/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se fazer um mutirão
de operações “tapa-buracos” na Vila São Luiz, nos Jardins do Sol I e II e Industrial.
Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti Éder Júlio Mota:
519/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se fazer levantamento das
condições das estradas rurais do Município, bem como de se fazer um convênio com
o Programa Melhor Caminho da Secretaria de Estado de Agricultura e
Abastecimento, junto à CODASP, a fim de se realizar melhorias nessas estradas.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 520/17 - Requer informações a
respeito dos profissionais de odontologia da Rede Básica de Saúde. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 521/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se oferecer cursos profissionalizantes nas escolas municipais no
ensino médio. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 522/17 - Requer
informações a respeito da continuidade dos trabalhos da Escola Municipal de Bailado
de Ourinhos. 523/17 - Requer informações a respeito da continuidade dos trabalhos
da Escola Municipal de Música de Ourinhos. 524/17 - Requer informações a respeito
do prazo existente para que se remova os resíduos provenientes das podas de árvores
realizadas no Município. 525/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
fornecer relatório contendo o número de médicos que estejam prestando atendimento,
bem como a especialidade de cada um, local e horário de atendimento no Município.
526/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade de se disponibilizar serviço de orientação vocacional aos adolescentes.
527/17 - Requer informações, junto à SAE, sobre a existência de estudos visando à
instalação de dispositivos, chamados de "ventosas", nas redes de abastecimento de
água do Município, que têm como função específica a eliminação do ar durante a

operação de enchimento das tubulações e, assim, garantir o funcionamento normal e
regular da distribuição de água aos usuários do serviço. 528/17 - Requer informações
sobre a quantidade de flúor existente na água fornecida à população de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 529/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar mutirão de cirurgias de cataratas para os munícipes que
necessitam. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 530/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se fornecer a programação da limpeza de
acostamentos das vicinais, bem como a manutenção e a sinalização das mesmas.
531/17 - Requer informações a respeito da atual situação da estrutura do Teatro
Municipal Miguel Cury. 532/17 - Requer informações a respeito dos Conselhos
Municipais de Ourinhos. 533/17 - Requer informações sobre a programação de ações
preventivas contra animais peçonhentos, a serem implantadas em todos os bairros do
Município. 534/17 - Requer informações sobre a quantidade e o tipo de deficiência
em estudantes que estão matriculados na Rede Municipal de Ensino. Requerimento
do Vereador Éder Júlio Mota: 535/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Esportes e Recreação, sobre a possibilidade de se realizar campanha
contra o uso do cerol. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
536/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos em relação
ao cruzamento das Ruas João Alexandre e Profa. Josefa Cubas da Silva, a fim de se
evitar acidentes naquele local. 537/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos visando à melhoria no trânsito das vias públicas próximas à "Feira
da Lua" do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). O Primeiro
Secretário solicitou ao Sr. Presidente autorização para que o Segundo Secretário
continuasse a leitura dos requerimentos. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 538/17 - Requer informações do Deputado Estadual Ricardo Madalena
sobre a possibilidade de intervir junto à Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e
Juventude, visando à aquisição de academia ao ar livre, bem como de kits esportivos
para o nosso Município. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 539/17 Requer informações sobre a possibilidade de atendimento ao Ofício nº 05/2016,
subscrito pela Diretoria do SESI, datado de 11 de abril de 2016, enviado à Prefeitura
Municipal, requerendo melhorias no trânsito próximo à entrada da Escola do SESI.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 540/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à instalação de semáforo no cruzamento
das Ruas Paschoal Henrique e Celestino Lopes Bahia, próximo à UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 541/17 Requer informações sobre a possibilidade de se canalizar os atendimentos de
pediatria na UBS "Dr. Hélio Migliari". Realizada a leitura de todos os requerimentos,
o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das
Indicações apresentadas. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
156/17 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Olívio
Minucci e Júlio Zaki Abucham. 157/17 - Solicita instalação de rampa de acesso para
cadeirantes na viela entre as Ruas Olívio Minucci e Atílio Toloto. 158/17 - Solicita
instalação de iluminação pública em viela, no cruzamento das Ruas Olívio Minucci e
Antônio Zaki Abucham. 159/17 - Solicita substituição da iluminação pública, por
lâmpadas de LED, no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi. Indicação dos

Vereadores Carlos Alberto Costa Prado e Cícero de Aquino: 160/17 - Solicita
revitalização e iluminação pública na viela entre as Ruas Olívio Minucci e Atílio
Toloto. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 161/17 - Solicita a implantação de
redutor de velocidade ou lombofaixa na Rua Cleudimilson Aparecido Camargo Cruz
- Jardim Nossa Senhora Aparecida. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 162/17 - Solicita instalação de redutor de velocidade na Rua Ezequias
Nogueira de Souza, nas proximidades da EMEI "Vinicius de Moraes" - Jardim Ouro
Fino. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:163/17 - Solicita roçada no campo
de futebol localizado na Rua Prof. José Augusto de Oliveira, defronte ao nº 168 - Vila
Brasil. 164/17 - Solicita retirada de galhada na Rua Antônio Capato, defronte ao nº
316 - Jardim Paulista. 165/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Antônio Zaki
Abucham, defronte ao nº 163 - Jardim Ouro Fino. 166/17 - Solicita instalação de
redutor de velocidade na Rua Antônio Zaki Abucham, nas proximidades da EMEI
"Vinícius de Moraes". 167/17 - Solicita instalação de redutor de velocidade na Rua
Olívio Minucci, defronte ao nº 456, próximo à EMEI "Vinicius de Moraes" - Jardim
Ouro Fino. 168/17 - Solicita instalação de redutor de velocidade na Rua Sebastião
Miranda, defronte ao nº 403 - Vila Sândano. 169/17 - Solicita troca de lâmpada na
Rua Engenheiro Luiz Augusto de Carvalho, defronte ao nº 2.054 - Jardim Alvorada.
Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 170/17 - Solicita roçada e limpeza
geral em terreno da municipalidade, ao lado da EMEI "Dona Josefina da Silva e Sá".
171/17 - Solicita roçada e limpeza geral em área localizada entre a Rodovia Raposo
Tavares e as Ruas Adelino Breve e Dois, no Jardim Josefina. 172/17 - Solicita roçada
e limpeza geral em terreno localizado na Rua Nelson Minucci, defronte ao nº 265 Jardim Santos Dumont. 173/17 - Solicita roçada e limpeza geral em terreno da
municipalidade, localizado entre as Ruas Ana Neri e Xisto Antônio de Souza.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 174/17 - Solicita pintura de sinalização de
solo em todos os cruzamentos das ruas do Jardim Flórida. Indicação do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 175/17 - Solicita implantação de redutor de velocidade
defronte à entrada principal do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 176/17 - Solicita roçada e limpeza
geral em terreno localizado no cruzamento das Ruas Narciso Migliari e Floriano
Peixoto. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 177/17 - Solicita a
instalação de placas denominativas nas rotatórias do Município. Indicações do
Vereador Éder Júlio Mota: 178/17 - Solicita o restabelecimento da iluminação
pública na Rodovia Raposo Tavares, no trecho compreendido entre o início da
passarela da Vila Boa Esperança, próximo ao Clube Atlético Ourinhense, e o
pontilhão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 179/17 - Solicita melhorias na
iluminação do Terminal Rodoviário de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 180/17 - Solicita operação "tapa
buracos" ou recapeamento asfáltico na Rua José Pedroso - Parque Minas Gerais.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 181/17 - Solicita a reforma do
NEI "Albert Sabin". 182/17 - Solicita a construção de um refeitório mais amplo na
EMEF "Pedagogo Paulo Freire". 183/17 - Solicita a limpeza e conserto do alambrado
na EMEF "Pedagogo Paulo Freire". 184/17 - Solicita o calçamento de uma área de
terra na EMEF "Pedagogo Paulo Freire". Indicação do Vereador Éder Júlio Mota:

185/17 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão do córrego que liga o Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá até o Residencial Recanto dos Pássaros II.
Indicações do Vereador Salim Mattar: 186/17 - Solicita avaliação e providências
pela equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente em relação às plantas da Praça
Manoel Lopes. 187/17 - Solicita demarcação de vaga especial para idoso na Avenida
Domingos Camerlingo Caló, defronte à Praça Manoel Lopes. O Segundo Secretário
solicitou ao Sr. Presidente autorização para que o Primeiro Secretário continuasse a
leitura das indicações. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 188/17 - Solicita o
conserto dos aparelhos da academia da saúde na Rua Radialista Paulo Rufino dos
Santos nº 75 - Parque Pacheco Chaves. 189/17 - Solicita roçada na sede da
Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves e Jardim Nossa
Senhora Aparecida. 190/17 - Solicita operação "tapa-buracos" no Parque Pacheco
Chaves. 191/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Avenida
Servidor Alício de Souza Bitencourt – CDHU. 192/17 - Solicita a implantação de
cobertura do ponto de ônibus circular na Rua Radialista Paulo Rufino dos Santos nº
75, defronte à Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves e
Jardim Nossa Senhora Aparecida. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 193/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Abdallah Abujamra Jardim América. 194/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Cesira Sândano
Migliari - Jardim América. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
195/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua 3 de Maio - Vila Margarida.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 196/17 - Solicita a implantação
de redutor de velocidade na Rua Henrique Pontara nº 372 - Jardim Santa Fé.
Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 197/17 - Solicita recapeamento
na Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 198/17 - Solicita melhorias na pintura de sinalização de solo e instalação
de placas de trânsito no Jardim Matilde. 199/17 - Solicita recapeamento asfáltico na
Rua Onofre Antônio Pasquetta. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 200/17 Solicita pintura de sinalização de solo e implantação de lombofaixa na Rua Raul
Pinto da Fonseca, nas proximidades do portão de entrada da Escola do SESI. 201/17 Solicita pintura de sinalização de solo e implantação de lombofaixa na Rua Profa.
Maria José Ferreira, nas proximidades do portão de acesso ao Ginásio de Esportes do
SESI. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 202/17 - Solicita instalação de
placas indicativas de velocidade na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios - Vila
Califórnia (CDHU). 203/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os
cruzamentos da Rua Hermínio Joaquim dos Remédios - Vila Califórnia (CDHU).
204/17 - Solicita instalação de grade de proteção na entrada da recepção do NEI
"Profa. Hilda Kortz Amaral Santos" - Vila Brasil. 205/17 - Solicita a substituição de
todas as lâmpadas da iluminação pública do Jardim Flórida.Em seguida, o Senhor
Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Moção de Todos os
Vereadores: 11/17 - De congratulações aos novos advogados, pela conquista da
carteira de identidade profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
Em seguida, por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou que a discussão e a votação dos requerimentos fossem feitas de forma
globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos Senhores

Vereadores presentes. Foi colocado em deliberação do plenário e aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente consultou os Senhores Vereadores se
há algum pedido de destaque de requerimento. Solicitaram pedidos de destaques:
Abel Diniz Fiel: nº 277/17; Edvaldo Lúcio Abel: nº.s 104/17, 107/17, 109/17, 110/17,
113/17, 136/17, 151/17, 153/17, 157/17, 164/17, 168/17, 169/17, 173/17, 175/17,
176/17, 212/17, 222/17, 223/17, 225/17, 226/17, 227/17, 252/17, 253/17, 254/17,
283/17, 307/17, 312/17, 316/17, 317/17, 319/17, 324/17, 326/17, 327/17, 328/17,
330/17, 332/17, 331/17, 337/17; Aparecido Luiz: nº.s 340/17, 341/17, 342/17; Anísio
Aparecido Felicetti: nº.s 336/17, 428/17, 429/17, 430/17, 431/17; Caio César de
Almeida Lima: nº 193/17; Éder Júlio Mota: nº.s 482/17, 485/17, 539/17. Não
havendo mais pedidos em destaque, o Senhor Presidente colocou em discussão os
Requerimentos de nº.s 01 a 190, 192 a 360, 363 a 541/2017 as Moções de nº.s 07 a 09
e 11/2017. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, e
Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, os
requerimentos e moções foram colocados em votação e aprovados por unanimidade.
O Senhor Presidente informou que, com fundamento no Inciso 33, Parágrafo 118 da
Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para
responder as informações solicitadas através dos requerimentos. Findo o horário
regimental, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental.
Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º
do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação
pessoal está encerrado. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia,
fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto,
Edvaldo Lúcio Abel, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Caio César de
Almeida Lima, Éder Júlio Mota, Alexandre Florencio Dias e Aparecido Luiz. Não
havendo mais orador inscrito para uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu
muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Segunda
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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