ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e
vinte e um minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Exdicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Décima Terceira 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
12ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. O Sr. 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. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos resumos dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos requerimentos nº. s 182 e 1.048/2017
do Vereador Alexandre Araujo Dauage; requerimentos nº. s 586 e 811/2017 do
Vereador Alexandre Florencio Dias; requerimentos nº. s 690, 814, 815 e 816/2017
Anísio Aparecido Felicetti; requerimentos nº. s 498, 804, 807, 869, 871, 951, 979,
980, 985, 1.124, 1.135 e 1.136/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
requerimentos nº. s 441, 647 e 950/2017 do Vereador Cícero de Aquino;
requerimentos nº. s 353, 699, 909, 949, 996, 1.094 e 1.112/2017do Vereador Éder
Júlio Mota; requerimentos nº. s 94, 148, 155, 228, 388, 401, 615, 656, 666, 670, 676,
703, 708, 710, 711, 743, 757, 774, 783, 788, 830, 836, 853, 858, 861, 887, 914, 937,
963, 1.005, 1.047, 1.074, 1.079 e 1.085/2017 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
requerimento nº. 81/2017 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; requerimentos nº. s
1.098, 1.157, 1.159 e 1.160/2017 da Vereadora Raquel Borges Spada; requerimentos
nº. s 969 e 1.019/2017 do Vereador Salim Mattar e requerimento nº. 371/2017 do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ofício nº 128/2017/DA-SC da SAE,
encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de março de 2017.

Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nº s 59 a 64/2017, referentes aos dias 28 a
31/03/2017 e 03 e 04/04/2017. Comunicado nº CM 032338/2017 do MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO, informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação no Município. E-mail da SRA. MÔNICA APARECIDA CORREIA
ZANETTI, ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA –
FUNAP – FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL, informando
sobre o controle de frequência do mês de abril de 2017, referente à mão de obra
carcerária prestada à Prefeitura de Ourinhos. Os ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. A seguir, o Senhor
Presidente realizou a leitura das matérias apresentadas à mesa: Projeto de Lei nº.
26/2017 de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre a
proibição do uso de agrotóxicos (herbicidas) para controle de plantas daninhas em
áreas urbanas (“capina química”) no Município de Ourinhos. Projeto de Lei nº.
27/2017 de autoria dos Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Raquel Borges Spada,
Caio César de Almeida Lima e Éder Júlio Mota que dispõe sobre a Leitura Bíblica
nas Escolas Públicas e Privadas do município de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 28/2017 proveniente do Vereador Alexandre Florêncio Dias que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Alípio Victorino da Silva). Projeto de
Lei nº. 29/2017 oriundo do Vereador Caio César de Almeida Lima que dispõe a
criação da “Carteira de Identificação do Trabalhador Voluntário” concedendo
benefícios ao seu portador no município de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº. 21/17 procedente do Prefeito Municipal que
altera dispositivos da Lei Complementar nº 941, de 31 de janeiro de 2017, que dispõe
sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 22/17 de autoria do Prefeito
Municipal que altera dispositivos da Lei Complementar nº. 942, de 31 de janeiro de
2017, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências. As
matérias anunciadas serão encaminhas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Dando
continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leituta
dos pareceres emitidos pelas comissões permanentes: Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Resolução n º. 01/2017: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de
iniciativa do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que altera o artigo 52 da Resolução
de nº. 04, de 09 de junho de 1993, Regimento Interno da Câmara Municipal de
Ourinhos. Não havendo nenhum óbice e como relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 25 de abril de
2017, Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão
de Justiça e Redação à Emenda nº. 05/17 - Emenda nº. 02/2017 (ADITIVA) ao
Projeto de Lei nº. 11/17: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra de iniciativa da maioria dos Vereadores ao Projeto de Lei

nº. 11/17 de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal que institui o Plano Municipal de
Saneamento Básico compreendendo o serviço de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem urbana nas localidades do
Município de Ourinhos-SP e dá outras providências, acrescendo o § 4º ao Artigo 1º.
Não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 25 de abril de
2017, Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão
de Finanças e Orçamento à Emenda nº. 05/17 - Emenda nº. 02/2017 (ADITIVA) ao
Projeto de Lei nº.11/17: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra que acrescenta o § 4º ao Artigo 1º do Projeto de Lei
11/2017 de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal que institui o Plano Municipal de
Saneamento Básico compreendendo o serviço de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem urbana nas localidades do
Município de Ourinhos-SP e dá outras providências. Não havendo qualquer óbice e
como relator pela Comissão de Finanças e Orçamentos concluí nada ter a opor quanto
ao que me foi dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu parecer salvo
melhor juízo. Sala das Comissões, 19 de abril de 2017, Abel Diniz Fiel – PresidenteRelatora; Santiago de Lucas Ângelo– Vice-Presidente e Cícero de Aquino– Membro.
Parecer da Relatora da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente à
Emenda nº. 05/17 - Emenda nº. 02/2017 (ADITIVA) ao Projeto de Lei nº. 11/2017:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra que acrescenta o § 4º ao Artigo 1º do Projeto de Lei 11/2017 de iniciativa do
Senhor Prefeito Municipal que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico
compreendendo o serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e drenagem urbana nas localidades do Município de Ourinhos-SP e dá outras
providências. Não havendo qualquer óbice e como relatora pela Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala
das Comissões, 19 de abril de 2017, Raquel Borges Spada – Presidente-Relatora;
Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Os
projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser inseridos na
ordem do dia das próximas sessões. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa.
Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Flávio Luis Ambrozim.
Dando prosseguimento o Primeiro Secretário realizou a leitura do requerimentos:
Requerimentos do Vereador Alexandre Florêncio Dias: 1.537/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua 3 de Maio - Vila Margarida. 1.538/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua João
Jorge Neder - Vila Margarida. 1.539/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua 21 de Abril - Vila Margarida. 1.540/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em

toda a extensão da Rua 15 de Novembro - Vila Margarida. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 1.541/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos visando implantar atendimento odontológico na USF do Parque
Pacheco Chaves. 1.542/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando instalar poste de iluminação pública defronte ao Condomínio
Moradas Ourinhos. 1.543/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar campeonato de futebol, entre os 10 núcleos de escolinhas de futebol dos
bairros. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.544/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se colocar em vigor o “Programa Morar
Melhor”, Lei n°. 5.734, de 20 de dezembro de 2011. Requerimento do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 1.545/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se retirar e extinguir espaços de
lazer e recreação contendo areias nas escolas municipais. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.546/17 - Encaminha minuta de projeto de lei
complementar, que institui o serviço de "poda compartilhada" no município de
Ourinhos e dá outras providências. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.547/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar galhada da Rua 13
de Maio, defronte ao nº 570 - Vila Perino. Requerimento dos Vereadores Mário
Sérgio Pazianoto e Flávio Luis Ambrozim: 1.548/17 - Requer informações, junto
ao Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, e ao Secretário de
Estado de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, sobre a
possibilidade de se adotar medidas de valorização da Polícia Militar, principalmente
no que diz respeito à política de reajuste salarial. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.549/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio José de Souza.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.550/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de Karatê e Jiu- Jitsu na
Associação Mirim de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.551/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
bebedouros, com água refrigerada, no NEI "Curumim". 1.552/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapa-buracos” ou
recapeamento asfáltico na Rua Santa Catarina, entre as Ruas Gaspar Ricardo e
Narciso Migliari – Vila Nova Sá. 1.553/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação “tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico na
Rua Mato Grosso, entre as Ruas Gaspar Ricardo e Narciso Migliari - Vila Nova Sá.
1.554/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapaburacos” ou recapeamento asfáltico na Rua 13 de Maio, entre as Ruas Gaspar
Ricardo e Narciso Migliari – Vila Nova Sá. Requerimento do Vereador Abel Diniz
Fiel: 1.555/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta
comunitária, bem como construir passagem para pedestres em área verde da Rua
Marina Saladini Alves - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.556/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade (lombada)
na Rua Cambará, próximo ao cruzamento com a Rua Profa. Josefa Cubas da Silva.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.557/17 - Requer

informações sobre a possibilidade de se implantar, através do Conselho Tutelar, uma
fiscalização nos pontos de prostituição de Ourinhos. 1.558/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar aulas de música na Associação Mirim de
Ourinhos. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.559/17 - Requer
informações a respeito da funcionalidade no atendimento da área de Imunologia.
1.560/17 - Requer informações a respeito da funcionalidade no atendimento da
área de Mastologia. 1.561/17 - Requer informações a respeito do Centro POP do
Município. 1.562/17 - Requer informações a respeito das multas de trânsito
aplicadas, no âmbito do Município, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.563/17
- Requer informações a respeito da possibilidade de se retirar terra e entulho da Rua
Onofre Alves Moreira, entre o trevo do Parque Pacheco Chaves e Jardim Itamaraty,
próximo à empresa Dalçóquio. 1.564/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se construir galeria de águas pluviais na Rua Padre Rui Cândido da
Silva, próximo à Estrada dos Boiadeiros. 1.565/17 - Requer informações a respeito
da possibilidade de se colocar fotos de pessoas desaparecidas e procuradas pela
Polícia Militar de Ourinhos e região no site da Prefeitura Municipal de Ourinhos.
1.566/17 - Requer informações a respeito de projetos de mobilidade urbana para os
anos de 2017 e 2018. 1.567/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
realizar estudos visando o desenvolvimento de projeto de revitalização e
manutenção das sedes das associações de moradores de bairros abandonadas,
em parceria com seus respectivos moradores. 1.568/17 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se enviar, com uma semana de antecedência, relatório
dos pontos fixos e das rondas diárias exercidas pela atividade delegada.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.569/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se promover cursos de formação e de
capacitação a todos os profissionais envolvidos no Projeto Núcleo Esportivo de
Futebol de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.570/17 - Requer informações sobre quais prédios municipais encontram-se
desprovidos de acessibilidade no Município. Requerimento do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.571/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
oficiar à RUMO/ALL para que a concessionária providencie a limpeza do mato
existente nas margens da linha férrea do Município. 1.572/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se fiscalizar os ônibus da Circular Cidade de Ourinhos CCO, onde se verifica excesso de velocidade. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.573/17 - Requer informações sobre as atividades
oferecidas, em período integral, aos alunos que frequentam a EE "Prof. José
Augusto de Oliveira". 1.574/17 - Requer informações sobre as atividades
desenvolvidas pela Administração Pública para a terceira idade no Município.
1.575/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar mais escolas que
funcionem em período integral no Município. Requerimento do Vereador Éder
Júlio Mota: 1.576/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se realizar
operação “tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico na Rua José Justino de
Carvalho, do nº 970 até próximo à Rotatória Anuar Haddad. Requerimento do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.577/17 - Requer informações sobre o

número de alunos matriculados, por modalidade e por unidade, considerando-se
escolas e creches, bem como quanto ao cadastro de espera para obtenção de vagas
em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino. Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.578/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se verificar os antecedentes criminais de moradores de rua. Requerimento do
Vereador Alexandre Florêncio Dias: 1.579/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação “tapa-buracos” na Rua 7 de Setembro, em ponto
de circular, defronte ao nº 558. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.580/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar pista
de atletismo no campo do Centro Social Urbano - CSU. Requerimento do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.581/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre
a possibilidade de se realizar a retirada de entulhos na Rua Evaristo Fantinatti.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.582/17 - Requer informações
a respeito da possibilidade de se programar campanha à população sobre a
importância da limpeza das caixas d'água. 1.583/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias ou pavimentação asfáltica em toda a
extensão da Rua Nelson Marcelino da Silva - "Capitão", no Parque Pacheco
Chaves. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.584/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar curso de informática na EMEF
"Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.585/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
construir tirolesa e parede de escalada no Parque Ecológico Municipal Tânia Mara
Netto Silva. 1.586/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
construir uma creche ou supercreche na região dos Jardins Paris e Itamaraty e
Parque Pacheco Chaves. 1.587/17 - Requer cópias das notas fiscais de todos os
medicamentos comprados pela Prefeitura Municipal, de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.588/17 - Requer informações a respeito de projetos
psicopedagógicos desenvolvidos no Município, no período de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.589/17 - Requer informações a respeito das “Despesa Miúdas” da
Prefeitura Municipal de Ourinhos, de todas as secretarias, de janeiro de 2017 até a
presente data. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.590/17 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar curso de informática no
CEU - Centro de Esportes e Artes Unificados -, do Residencial Recanto dos Pássaros.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.591/17 - Requer o envio de
planilha, de janeiro de 2017 até a presente data, contendo os gastos com as contas de
água, mês a mês, de todos os próprios e prédios municipais. 1.592/17 - Requer
informações sobre a listagem de pacientes que aguardam consultas com especialistas,
exames e cirurgias, conforme a Lei Municipal nº 6.095/2014, de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.593/17 - Requer informações sobre quais médicos, residentes e
cirurgiões que atendem na Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos,
especificando os dias, horários e especialidades de atendimento. 1.594/17 Requer o envio de planilha, de janeiro de 2017 até a presente data, contendo os gastos
com as contas de energia, mês a mês, de todos os próprios e prédios municipais.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.595/17 - Requer

informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de Jiu-Jitsu no 31º BPM/I Batalhão da Polícia Militar do Interior. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.596/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se estender o
canteiro central da Avenida Jacinto Ferreira de Sá até a rotatória que dá acesso à
Rua Rafael Cassetari. 1.597/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar redutor de velocidade defronte ao Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá (Recinto da FAPI). Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.598/17 Requer informações sobre a situação do estoque de materiais de iluminação
pública da Prefeitura Municipal de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.599/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
divulgar, mensalmente ou semanalmente, nas redes sociais a agenda cultural do
Município. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.600/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se prever a adequação de uma Escola de
Educação Infantil de Acessibilidade, para inclusão de crianças. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.601/17 - Requer informações, junto à
SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos -, informações a respeito da
quantidade total de água tratada e disponibilizada no mês de março deste ano, bem
como a quantidade total de água fornecida, registrada pelos hidrômetros do município
de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.602/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito dos dados do
Ambulatório de Saúde Mental. 1.603/17 - Requer informações a respeito das
providências tomadas com relação aos munícipes, já notificados, que não têm
condições financeiras de construir calçadas defronte aos seus imóveis.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.604/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapa-buracos” em toda a
extensão do Residencial Parque das Flores. 1.605/17 - Requer informações a respeito
dos prédios comerciais que não estão devidamente regularizados junto ao Corpo de
Bombeiros do Município. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.606/17 Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre
a possibilidade de se realizar as manutenções necessárias no trevo de acesso à Vila
Brasil, até os cruzamentos com as Rodovias Raposo Tavares, Transbrasiliana e
Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.607/17
- Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Educação
incluir aulas de Origami nas atividades educacionais extracurriculares das escolas
municipais. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.608/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, sobre a possibilidade de se instalar lombada ou lombofaixa na Rua
Cardoso Ribeiro, nas proximidades dos nº. s 1.025 e 1.080. Requerimento do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.609/17 - Requer informações, junto ao setor
competente da Prefeitura Municipal, sobre a possibilidade de se criar um plano de
arborização e plantio de flores nas praças e canteiros de vias públicas, com a
elaboração de um cronograma bem definido e metas a serem alcançadas.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.610/17 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se colocar fresa asfáltica na Estrada OUR-363 - Estrada
dos Boiadeiros. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.611/17 -

Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à programação dos semáforos do
Município, para que fiquem em estado intermitente, com sinal amarelo, no horário
noturno. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.612/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se encaminhar planilha contendo os
nomes (compostos) de todos os medicamentos encontrados nas farmácias da Rede
Pública Municipal de Saúde. 1.613/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se realizar estudos visando à criação do Museu da Água no
Município. 1.614/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar
um novo Distrito Industrial no Município, definindo sua possível localização,
devido ao alto número de desemprego. 1.615/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se encaminhar planilha contendo os nomes dos estagiários
contratados pela Prefeitura Municipal, bem como os cursos, as unidades de ensino, os
setores em exercício, as secretarias e a quantidade total. 1.616/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar estudos visando à implantação
de projeto de intranet em todas as secretarias da Prefeitura Municipal. 1.617/17 Requer informações a respeito das providências e dos projetos para o
desenvolvimento do setor de agronegócios no Município. 1.618/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se divulgar, no site da Prefeitura
Municipal, os alvarás de funcionamento referentes aos estabelecimentos situados no
Município. 1.619/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar
ou realizar melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Rua Nelson
Marcelino da Silva - "Capitão" - Parque Pacheco Chaves. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.620/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se prever, na reforma do Teatro Municipal Miguel Cury, espaço de
acessibilidade. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.621/17 Requer informações a respeito dos índices de macromedição, micromedição e
hidrometração da rede de água do Município, de janeiro de 2016 até a presente data,
bem como o modo como são realizados. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 1.622/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação
“tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Maia de
Oliveira - Vicentino - Parque Minas Gerais. 1.623/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação “tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Motorista Ariosto Ferrari - Parque Minas Gerais. 1.624/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapa-buracos” ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Agostinho Paiva - Parque Minas
Gerais. 1.625/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação
“tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Luiz
Lemos Medalha - Parque Minas Gerais. 1.626/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação “tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Sebastião Domingos Arantes - Parque Minas Gerais.
1.627/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapaburacos” ou recapeamento asfáltico na Rua Pará, principalmente próximo ao nº 663.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.628/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouros, com água refrigerada, na

EMEI "Dona Josefina da Silva e Sá". 1.629/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar bebedouros, com água refrigerada, no NEI "Adelaide
Mantovani Alves da Silva". Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.630/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias
nos quiosques existentes no entorno da lagoa do Parque de Exposições Olavo Ferreira
de Sá. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.631/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico ou operação
"tapa-buracos" na Avenida Vitalina Marcusso, no trecho entre o nº 19 e a rotatória
sentido FATEC. 1.632/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Marieta de Oliveira
Vianna e Silva, no trecho entre os nº. s 211 e 528 - Jardim das Paineiras. 1.633/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" na Rua Vereador Felismino Vieira, no trecho entre os nº. s
624 e 991 - Jardim das Paineiras. 1.634/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na
Rua Pará, no trecho entre os nº. s 22 e 1.100 - Vila Perino. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.635/17 - Requer informações, junto ao
departamento competente, sobre a possibilidade de se verificar a necessidade de se
erradicar ou podar árvore na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº 1.661 Vila Sândano. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima:
1.636/17 - Requer informações sobre a agenda e cronograma de podas de árvores,
bem como do recolhimento de galhadas no Município. 1.637/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Pedro Padovan - Jardim Imperial. 1.638/17 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano,
sobre a possibilidade de se realizar patrolamento e aplicação de cascalho na
Estância Água Viva - Bairro da Sobra –, Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal.
1.639/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se realizar recapeamento
asfáltico, ou pelo menos, realizar o patrolamento na Rua 3 de Maio, em trecho
paralelo ao Campo Miguel Cury – Vila Margarida. 1.640/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar ponto de ônibus na Rua 14 de Julho, defronte ao
nº 699 - Vila Margarida. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.641/17 - Encaminha minuta de projeto de lei complementar, que cria o projeto
"Karatê Social" no município de Ourinhos e dá outras
providências.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.642/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de providências quanto ao sistema de captação de
água das chuvas na Rua Luiz de Carvalho, próximo ao nº 35 - Jardim Anchieta.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.643/17 - Requer informações a
respeito de quando serão repassados os recursos indicados pelos Vereadores às
entidades sociais e outros, conforme determina a Lei Municipal nº 6.327/2016.
1.644/17 - Requer informações a respeito da fiscalização e realização de
processo administrativo visando à aprovação da alteração do acesso de alunos da
Escola Educativa, para a Rua Aristides Viana. 1.645/17 - Requer informações a
respeito de levantamento de espécies arbóreas do Município, quantitativo e

qualitativo. 1.646/17 - Requer informações a respeito de levantamento e
mapeamento dos recursos hídricos do Município. Realizada a leitura de todos os
requerimentos, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a
leitura das Indicações apresentadas. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 599/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Daniel
Leirão - Jardim Matilde. 600/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Otoni Felipe Soares - Jardim Matilde. 601/17 - Solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Fuad Jorge Neder - Jardim Matilde. 602/17
- Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Hermínia Jesus
Madeira - Jardim Matilde. Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
603/17 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão do Distrito Industrial Oriente
Mori. 604/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Distrito
Industrial Oriente Mori. 605/17 - Solicita troca de lâmpadas em toda a extensão do
Distrito Industrial Oriente Mori. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 606/17 Solicita troca de lâmpadas na Rua Antônio Victorino da Cruz, nos postes nº. s 03-751,
09-751 e 11-751 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação
do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 607/17 - Solicita limpeza nas margens do
Córrego Christoni, no trecho próximo ao Jardim Flórida. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 608/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Ibirarema - Jardim Matilde. Indicação do Vereador Flávio Luis Ambrozim:
609/17 - Solicita limpeza nas margens do Córrego Christoni, no trecho próximo ao
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi e ao Jardim Colorado. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 610/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Jacarezinho – Jardim Matilde. 611/17 - Solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Arturo Cassiolato - Jardim Matilde.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 612/17 - Solicita serviços de
urbanização e limpeza na área verde de lazer da Alameda Manoel Ângelo Minucci.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 613/17 - Solicita a troca de lâmpadas na
Avenida Gastão Vidigal, no poste nº 28/1.104. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 614/17 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Pedro Conte, defronte ao nº
116 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicações do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 615/17 - Solicita a retirada de galhada na
Rua Valentim Gentil – Vila Boa Esperança. 616/17 - Solicita a retirada de galhada na
Rua Profa. Nilse de Freitas - Vila Boa Esperança. Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 617/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Belo Horizonte,
defronte ao nº 453, próximo à APAS Ourinhos - Associação Policial de Assistência à
Saúde -, ao lado do 31º BPM/I. 618/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão do Jardim Anchieta, pois verifica-se a premente necessidade desse serviço.
619/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Cardoso Ribeiro, entre as Ruas
José Galian Blasco e Olavo Ferreira de Sá, próximo à Rodovia Raposo Tavares.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 620/17 - Solicita a retirada de galhada
na Rua Pedro Médici, defronte ao nº 343 - Jardim Eldorado. 621/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Irineu
Pereira da Silva - Jardim das Paineiras. Indicações do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 622/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua

Marechal Deodoro - Vila Sá. 623/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Conselheiro Prado - Vila Margarida. 624/17 - Solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Avenida Hassib Mofarrej - Nova Ourinhos.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 625/17 - Solicita a troca de lâmpadas na
Rua José Bianchini, nos postes nº. s 11-749, 3-749 e 1-749 - Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. 626/17 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Marina
Saladini Alves, nos postes nº 9-740 e 5-740 - Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima: 627/17 Solicita o recolhimento de galhadas em toda a extensão da Rua Padre Rui Cândido da
Silva - Vila Odilon. 628/17 - Solicita o recolhimento de galhadas em toda a extensão
da Rua Ipiranga – Vila Odilon. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 629/17 - Solicita a retirada de galhada na Rua Ricardo Otero - Jardim São
Silvestre. 630/17 - Solicita melhorias em boca de lobo da Rua Antônio Zaki
Abucham, defronte à viela. 631/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Ricardo
Otero – Jardim São Silvestre. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 632/17 Solicita a troca de lâmpadas na Rua José Benedito Frederico, no poste nº 23-732 Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 633/17 - Solicita a troca de
lâmpadas na Rua Manoel Francisco de Angelo, nos postes nº s 1- 744 e 7-744 Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 634/17 - Solicita operação
“tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Hélio
Trigolo - Distrito Industrial “Oriente Mori”. 635/17 - Solicita operação “tapaburacos” ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Clodoaldo Peçanha
Azevedo - Distrito Industrial “Oriente Mori”. 636/17 - Solicita a troca de lâmpadas
na Rua Aparecida Madeira Santos, no poste nº 5-746 - Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. 637/17 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Andrelino
Rosa Miranda, nos postes nº. s 5-748, 7-748 e 11-748 - Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. 638/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Angelina Victória Pecine Varago - Jardim das
Paineiras. 639/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Lázaro Lúcio de Carvalho - Distrito Industrial "Oriente
Mori". 640/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Avenida
Feodor Gurtovenco - Distrito Industrial "Oriente Mori". 641/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Avenida
Vitório Tezotto - Distrito Industrial "Oriente Mori". Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 642/17 - Solicita serviços de urbanização e limpeza na área
verde da Rua Henrique Terçariol - Vila Operária. 643/17 - Solicita serviços de
urbanização e limpeza na área verde da Rua Zulmira Lima dos Santos - Conjunto
Habitacional Ourinhos H. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 644/17 Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus circular da Rua do
Expedicionário, próximo ao nº 1.850. 645/17 - Solicita a instalação de cobertura em
ponto de ônibus circular da Rua Vicente Ernesto de Lucca, defronte ao nº 422. Na
sequência, o Segundo Secretário deu continuidade com a leitura das moções
apresentadas: Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 60/17 - De pesar
pelo falecimento da Sra. Luzia Neide Cachoni Zancheta. Moção da maioria dos
Vereadores: 61/17 - De congratulações à Polícia Civil de Ourinhos, em especial à

Equipe da Delegacia de Investigação Gerais - DIG -, Delegados Dr. João Ildes Beffa
e Dr. André Rossignoli, Investigadores Everaldo Luiz Patrício Júnior, Rafael Leite de
Carvalho, Antônio Claret Bonifácio, Cícero de Aquino e Airton José Alves e
Escrivães Marcia Aparecida Lemes de Oliveira Moura e Luís Fernando Gonçalves
Santos, pelo excelente trabalho realizado na investigação que elucidou o caso de
homicídio do jovem Gean Vitor de Melo, ocorrido nas proximidades da Ponte
Pênsil, em Chavantes, no dia 3 de março deste ano. Moção do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 62/17 - De congratulações aos funcionários do Parque Ecológico
Municipal Tânia Mara Netto Silva, pela ótima condição de aparência e limpeza do
parque. Moção dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Raquel Borges Spada, Mário
Sérgio Pazianoto e Aparecido Luiz: 63/17 - De congratulações ao Coronel PM
Airton Iósimo Martinez, do CPI-4, à Tenente Coronel PM Cenise Araújo Calasans, do
31º BPM/I e ao Major PM Alan Coschitz Terra, do CPI-4, pela recepção e
informações sobre o COPOM aos vereadores, na Sede do CPI-4 na cidade de Bauru.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo 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, inclusive as matérias remanescentes das sessões
anteriores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do
Sr. Vereador, aprovado por unanimidade. O Sr. Vereador Santiago de Lucas
Ângelo solicitou destaque do Requerimento nº. 1.642. Não havendo mais pedidos
em destaque, o Senhor Presidente c olocou em discussão os Requerimentos de
nº.s 1.537 a 1.646 e as Moções de nº.s 61 e 63/2017, com exceção da matéria
destacada, bem como as matérias destacadas remanescentes das sessões
anteriores, requerimentos nº.s 337, 340, 428, 429, 430, 431, 482, 485, 539, 566,
569, 650, 651, 671, 673, 675, 679, 684, 715, 718, 719, 768, 812, 819, 827, 900, 902,
911 e 942 e 1.489/2017. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota
solicitou a retirada dos requerimentos remanescentes de nº. s 539, 650, 651 e 673/17.
O Sr. Vereador Abel Diniz Fiel solicitou a inclusão do Vereador Aparecido Luiz na
Moção de nº. 63/17. Em seguida, fizeram o uso da palavra para discussão dos
requerimentos os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Anísio Aparecido
Felicetti e Abel Diniz Fiel. Deliberadas as matérias remanescentes das sessões
anteriores, o Sr. Presidente colocou em discussão o requerimento de nº.1.642/17,
destacado na presente sessão. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Santiago de Lucas Ângelo, Aparecido Luiz e Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, o requerimentos de nº. 1.642/17 foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, fizeram o uso da palavra na
tribuna livre os Senhores Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Anísio Aparecido
Felicetti, Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota e Alexandre Araujo Dauage. 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, Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Caio

César de Almeida Lima e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito para
uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença
de todos e declarou encerrada esta Décima Terceira 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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