ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA 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 trigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove
horas e dezoito minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na
Rua do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de
São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Sétima
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Araujo Dauage. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente que realizasse a
chamada para a verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre
Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido
Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de
Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário
Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas
Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em votação a Ata da 36ª.
Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente informou que a
inscrição para o uso da palavra no expediente está aberta e deve ser realizada junto ao
Primeiro Secretário. Para o uso da palavra livre para explicação pessoal destinada à
manifestação dos Senhores Vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a
sessão ou no exercício do mandato, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro
Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da
Ordem do Dia. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos ofícios
recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos
Requerimentos nº. s 2.779 e 2.781/2017 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos nº. s 2.665, 2.668, 2.669, 2.670, 2.671, 2.801 e 2.842/2017 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 2.680, 2.681, 2.795 e
2.874/2017 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 2.658, 2.659, 2.661,
2.662, 2.663, 2.684, 2.688, 2.689, 2.744, 2.745, 2.746, 2.747, 2.748, 2.750, 2.751,
2.784, 2.785, 2.790, 2.807, 2.808, 2.809, 2.810, 2.817, 2.818, 2.823, 2.824, 2.826,
2.830, 2.850, 2.899, 2.909 e 2.912/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos nº. s 2.715, 2.719, 2.738, 2.739, 2.756 e 2.888/2017 do Vereador
Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s 2.682, 2.694, 2.712, 2.714, 2.749, 2.757,
2.769, 2.792 e 2.877/2017 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 2.531,
2.532, 2.533, 2.535, 2.598, 2.649, 2.675, 2.679, 2.702, 2.703, 2.725, 2.852, 2.862,
2.863, 2.868, 2.869, 2.870, 2.871 e 2.977/2017 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimentos nº. s do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 2.760,
2.813, 2.814 e 2.815/2017 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s

2.819 e 2.820/2017 Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.819 e 2.820/2017
da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 2.800/2017 do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo; Requerimentos nº. s 2.691 e 2.720/2017 dos Vereadores
Cícero de Aquino e Alexandre Araujo Dauage; Requerimento nº. 2.851/2017 dos
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ofício nº 855-R/2017/SR
Bauru/GIGOV/BU da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recebido via e-mail,
informando sobre a emissão de crédito de recursos financeiros no valor de R$
149.765,00 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais) para o
Programa Aperfeiçoamento Sistema Único de Saúde, que tem por objeto a reforma da
unidade de atenção especializada em saúde. E-mail da ASSESSORIA DE
ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA – FUNAP – FUNDAÇÃO
PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL, informando sobre o controle de
frequência do mês de outubro de 2017, referente à mão de obra carcerária prestada à
Prefeitura de Ourinhos. Ofício nº 39/2017/SMC da SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO, encaminhando cópias dos empenhos e notas fiscais dos
investimentos em publicidade institucional, no terceiro trimestre de 2017. Ofício nº
1.260/2017/ASPAR/GM do MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E
AVIAÇÃO CIVIL, em atenção à Moção de Apoio nº 196/2017, de autoria do
Vereador Caio César de Almeida Lima. Ofício/Protocolo nº 862.681/17 do
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em resposta à Moção nº 153/2017, de
autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Comunicados nº s CM 195.996 a 196.007 e
224.655 a 224.657/2017, 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. Os ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Logo após, o Sr.
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº. 97/17 de iniciativa do Vereador Caio César de Almeida Lima que dispõe
sobre o combate ao abandono e à exclusão social de idosos residentes em asilos e
casas de repouso no Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei
nº. 98/17 de autoria do Executivo Municipal que institui o Fundo Municipal de
Cultura do Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 99/17
proveniente do Executivo Municipal que institui o Fundo Municipal de Esportes e
Lazer e o Conselho Municipal de Esportes e Lazer no Município de Ourinhos e dá
outras providências. Projeto de Lei nº. 100/17 oriundo do Executivo Municipal que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico CMDE e dá outras providências. Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2017
de procedência dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero
de Aquino, Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas Ângelo, que dispõe sobre
alteração na redação do artigo 270-a, no caput e parágrafo único, da Lei Orgânica do
município de ourinhos. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões
competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o
regimento interno. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 3.176/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se ampliar a EMEF "Dr. Salem Abujamra". Requerimento do

Vereador Alexandre Araujo Dauage: 3.177/17 - Requer informações, junto às
autoridades competentes, sobre as estatísticas de ocorrência de acidentes no trevo da
Rodovia Mello Peixoto, nas proximidades da entrada do Residencial Ville de France
e UNESP. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 3.178/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar uma campanha de arrecadação de
leite para beneficiar entidades necessitadas, através de universitários, e contar como
hora rack (hora de estágio), pois as entidades necessitam de doações. 3.179/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à alteração
do sentido do trânsito para mão única de direção na Rua Luiz Nogueira - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 3.180/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se adquirir uma ambulância adaptada para cadeirantes ao
nosso Município. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
3.181/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar um festival de
músicas sertanejas em parceria com a Associação de Violeiros de Ourinhos e Região,
bem com incluir a referida associação nas atividades exercidas pela Secretaria
Municipal de Cultura. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 3.182/17 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bicicletário no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. 3.183/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se contratar vigilantes para o Parque de Exposições Olavo Ferreira
de Sá. 3.184/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir canteiro
centra l na Avenida Matilde Abucham Abujamra. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 3.185/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se construir praça em área verde localizada nas imediações da Alameda
Claudionor Pimentel Correa de Lara - Jardim das Paineiras. 3.186/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir praça em área verde municipal
localizada na confluência das Ruas Mário Gambale e Olavo Migliari - Jardim Ouro
Verde. 3.187/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça em
área verde da Rua Rafael Segundo Hernandez Dominguez "Dom Rafa" - Jardim São
Judas Tadeu. 3.188/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
praça em área verde nas imediações da Rua Roberto Pícoli - Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. 3.189/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir praça em área verde na Rua Francisco Constante Netto, próximo ao nº 80 Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 3.190/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir praça em área verde na Rua José
Benedito Frederico - Jardim Anchieta. 3.191/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir quadra de malha, próximo ao córrego, no Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 3.192/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se revitalizar a Praça Marcelo Arthuzo da Silva - Conjunto Habitacional Caiuá.
3.193/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça
Presidente Tancredo de Almeida Neves - Jardim Europa. 3.194/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Dr. Raul Pires Netto - Vila
Musa. 3.195/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça na
Vila Christoni. 3.196/17 - Requer informações da Caixa Econômica Federal sobre a
obrigatoriedade de se manter vigilantes nas casas lotéricas do Município.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 3.197/17 - Requer informações

sobre a possibilidade de se transferir a sede da AMO-SIM (Associação Mirim de
Ourinhos - Serviço de Integração de Meninas) para o Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. 3.198/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar
todos os banheiros do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 3.199/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se religar a água nos bebedouros das Praças
Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses) e Mário Santos Soares – Marico.
Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 3.200/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se aumentar a altura dos muros ao redor das piscinas do
Centro Social Urbano – CSU. 3.201/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se construir muros ao redor do Centro Social Urbano – CSU. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.202/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.598/2017, que requer informações a respeito de cronograma e
ações para desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer destinados
às mulheres, nos equipamentos públicos municipais, conforme plano de governo
apresentado. 3.203/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.610/2017,
que requer informações a respeito do cronograma e ações para a criação do Programa
Criar, que oferece cursos profissionalizantes visando à geração de renda, conforme
plano de governo apresentado. 3.204/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.542/2017, que requer informações a respeito de todos os eventos
realizados pela Escola Municipal de Bailado de Ourinhos, de janeiro de 2017 até a
presente data. 3.205/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.636/2017,
que requer informações a respeito de cronograma e ações para priorizar as mulheres
chefes de família e de baixa renda nos diversos programas sociais do Município,
conforme plano de governo apresentado. 3.206/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.649/2017, que requer informações a respeito do cronograma e
ações para criar o programa Juventude Cidadã, por meio de adequação de cursos que
atendam as reais necessidades dos jovens da cidade, conforme plano de governo
apresentado. 3.207/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.672/2017,
que requer informações a respeito da reestruturação de cargos em 2017, da Prefeitura
Municipal. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.208/17 Requer informações sobre a possibilidade de se destinar vaga de estacionamento
exclusiva para ônibus defronte ao Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto
Silva. 3.209/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se destinar vagas de
estacionamento para idosos e pessoas com deficiência defronte ao Parque Ecológico
Municipal Tânia Mara Netto Silva. 3.210/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento em lugares estratégicos no
Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto Silva. 3.211/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se melhorar a iluminação defronte ao Parque Ecológico
Municipal Tânia Mara Netto Silva. 3.212/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar teste de glicemia em todos os estudantes das Redes
Municipal e Estadual de Ensino de Ourinhos. 3.213/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar programa de protocolo de recebimento e rastreamento dos
procedimentos e encaminhamentos cirúrgicos da Rede Municipal de Saúde. 3.214/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se adequar com recursos de
acessibilidade, principalmente rampa para cadeirantes, o Acessa São Paulo,

localizado no Centro de Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy. 3.215/17 Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar cursos de informática e
tecnologia para pessoas da terceira idade nos CRAS do Município. 3.216/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma área com banheiros e
bebedouros próximos ao local onde ocorrem os exames práticos de direção do
Detran. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 3.217/17 - Requer
informações sobre o percentual de consumo diário de água na cidade. 3.218/17 Requer informações sobre o número de crianças de 0 a 3 anos em lista de espera para
vagas em creche. 3.219/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar
providências para destinação de recursos de emenda parlamentar visando à reforma
geral do prédio da Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves.
3.220/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar providências para a
destinação de emenda parlamentar visando à reforma do prédio da Associação de
Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. Requerimentos do Vereador Éder Júlio
Mota: 3.221/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria
com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e a
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para reforma da quadra de esportes do
Centro Social Urbano – CSU. 3.222/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para instalar
um campo de areia no Centro Social Urbano – CSU. 3.223/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar câmera de videomonitoramento no Centro
Social Urbano – CSU. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
3.224/17 - Requer informações sobre a Central de Videomonitoramento.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 3.225/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar suporte para cadeira de rodas em
ambulâncias não adaptadas. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 3.226/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.397/2017, que
solicita a recuperação de dois “quebra-molas” defronte à EMEF "Profa. Nilse de
Freitas", na Vila Brasil. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 3.227/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar providências
em relação ao cruzamento entre as Ruas José Bonifácio, Dr. Cássio Ciampolini e a
Ladeira Rio de Janeiro, visto o número reincidente de colisão e acidentes entre
motoristas e pedestres no local. 3.228/17 - Requer informações sobre a possibilidade
da instalação de novos bancos na Praça Melo Peixoto. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 3.229/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.451/2017, que requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, a respeito dos professores de futebol contratados pela Prefeitura Municipal.
3.230/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.531/2017, que requer
informações a respeito de cronograma e ações para se construir piscinas para
hidroginástica, principalmente para atender os idosos, conforme plano de governo
apresentado. 3.231/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.532/2017,
que requer informações a respeito de cronograma e ações para se criar centros de
excelência municipais nas mais diversas modalidades esportivas, conforme plano de
governo apresentado. 3.232/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº

2.533/2017, que requer informações a respeito de cronograma e ações para se
revitalizar e iluminar os campos dos bairros, conforme plano de governo apresentado.
3.233/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.535/2017, que requer
informações a respeito de cronograma e ações para se criar o projeto de lazer nos
bairros, por meio de estrutura móvel (ônibus ou caminhão-baú), levando divertimento
a todas as regiões da cidade, em especial às mais carentes e distantes, conforme plano
de governo apresentado. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 3.234/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura da Rua
Domingos Ângelo, no trecho entre as Ruas João Bond e Ezelino Zorio Maulen.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.235/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se consertar o vazamento no registro de água da UBS "Dona
Pepa" - Vila Brasil. 3.236/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
174/2017, que requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos - SAE -, sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à concessão de
descontos proporcionais aos dias de falta de água no Município. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.237/17 - Requer informações sobre a
funcionária Regiane Silva da Luz. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 3.238/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.290/2017, que
requer informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, a respeito de apoio
financeiro e outros, no sentido de se incentivar pequenos grupos teatrais e artistas
culturais ourinhenses em atividade, de janeiro de 2017 até a presente data. 3.239/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.049/2017, que requer informações a
respeito de ações para melhorar a gestão econômica, ampliando a capacidade de
investimento e captação de recursos do Município, pelo fomento continuado de
parcerias com o terceiro setor e setor privado, alinhamento entre políticas municipais,
estaduais e federais, bem como da racionalização das despesas, conforme plano de
governo apresentado. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.240/17
- Requer a convocação do Superintendente Sr. Marcelo Simoni Pires, com a
finalidade de prestar esclarecimentos sobre sua pasta. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 3.241/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.439/2017, que requer informações a respeito de cronograma e ações para criar o
Projeto Recreio nas Férias, junto às escolas municipais, conforme plano de governo
apresentado. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.242/17 –
Requer informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização urbana em todas
as vielas do município. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao
Segundo Secretário que realizasse a leitura das Indicações apresentadas à mesa:
Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.264/17 - Solicita troca de
duas lâmpadas queimadas na Rua Profa. Maria José Ferreira, ao lado do nº 561 Jardim Santa Fé. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 2.265/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Capitão Pedro Moreira
Coppietrs. 2.266/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão
da Rua Aristides Lemes Trindade. 2.267/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Silvano Chiaradia. 2.268/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José de Oliveira Campos. 2.269/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Ana Beltrami

Costa – "Anita". Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 2.270/17 - Solicita
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cláudio Luís dos Santos.
2.271/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Corino Martins de Oliveira. 2.272/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Ezelino Zorio Maulen. 2.273/17 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio
Caetano Chaves. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 2.274/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João Rafael - Jardim
Industrial. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 2.275/17 - Solicita reparos no
redutor de velocidade da Rua Hermínio Joaquim dos Remédios. Indicação do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.276/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Argemiro Batista das Neves - Jardim Anchieta.
2.277/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Celso Francisco Barbosa - Jardim Anchieta. 2.278/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Francisco Saladini - Jardim Anchieta.
2.279/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Maria de Paula Leite Moraes - Jardim Anchieta. 2.280/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 24 - Jardim Anchieta. 2.281/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Antônio
Canizella - Loteamento Águas do Eloy. 2.282/17 - Solicita a instalação de lâmpadas
de LED em toda a extensão da Rua Francisco Aniceto da Silva - Loteamento Águas
do Eloy. 2.283/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Jamil Chequer - Loteamento Águas do Eloy. 2.284/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Josephina Capuano Chequer Loteamento Águas do Eloy. 2.285/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Maria Ferreira da Silva - Loteamento Águas do Eloy.
2.286/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Olímpio Loiola da Visitação - Loteamento Águas do Eloy. 2.287/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Professora Vercy Peixoto
Fiorini - Loteamento Águas do Eloy. 2.288/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Vicentino Antônio Robles - Meio Quilo Loteamento Águas do Eloy. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 2.289/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Celestino Lopes
Bahia. 2.290/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Joaquim Floriano da Silva. 2.291/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED
em toda a extensão da Rua Ricieri Otávio Argenta. 2.292/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José da Silva - Vila São Luiz. 2.293/17
- Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Satoro Maeda
- Vila São Luiz. 2.294/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Eduardo Peres - Vila São Luiz. 2.295/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Pedro Leide - Vila São Luiz. 2.296/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João Ferreira Vila São Luiz. 2.297/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Salvino de Souza Andrade - Vila São Luiz. 2.298/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Lídio Cassiolato - Vila

São Luiz. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.299/17 Solicita, com urgência, poda de árvore na esquina das Ruas Nelson Minucci e
Augustin Sangalli Breve - Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 2.300/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão Rua Catarina Zaparoli Miranda - Jardim Flórida. 2.301/17 - Solicita pintura
de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas José Pedroso e Orlando
Azevedo com a Rodovia Raposo Tavares - Parque Minas Gerais. 2.302/17 - Solicita
pintura de sinalização de solo na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios - Jardim
Anchieta. 2.303/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da
Rua Lázaro Oliveira Lima - Jardim Europa. 2.304/17 - Solicita pintura de sinalização
de solo em toda a extensão da Rua Adelávio Zimmermann - Jardim Eldorado.
2.305/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Paschoal Pagani - Vila
Kennedy. 2.306/17 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como melhorias na
iluminação, em toda a extensão da Rua Ovídio Gregório de Jesus - Vila Kennedy.
2.307/17 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como melhorias na
iluminação, em toda a extensão da Rua Miguel de Moraes - Vila Kennedy. 2.308/17 Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Silva Jardim, debaixo do pontilhão da linha
férrea. 2.309/17 - Solicita melhorias no ponto de ônibus da Avenida Henrique
Migliari, defronte ao nº 511. 2.310/17 - Solicita melhorias no ponto de ônibus da Rua
José Pedroso, defronte ao nº 61. 2.311/17 - Solicita a desobstrução de boca de lobo na
Rua João Matias Graciano - João do Fórum -, próximo ao nº 114. 2.312/17 - Solicita
pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Gonçalves Ledo. 2.313/17 Solicita melhorias na pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua
Diego de Oliveira Rapa. 2.314/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra. Indicação do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 2.315/17 - Solicita reperfilamento asfáltico na Rua Pedro
Padovan, próximo ao nº 460 - Jardim Imperial. Indicações do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 2.316/17 - Solicita melhorias na iluminação pública, bem
como pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas João Hernandes e
Osório Alves da Silva. 2.317/17 - Solicita melhorias na iluminação pública, bem
como pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Agostinho Paiva e José
Luiz Lemos Medalha. 2.318/17 - Solicita melhorias na iluminação pública, bem
como sinalização de trânsito de acesso dos Jardins São Carlos e São Jorge, no
prolongamento da Rua Pedro Fernandes Sândano. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 2.319/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em todas as ruas do Residencial Parque Gabriela. Indicação do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.320/17 - Solicita melhorias na iluminação pública
em toda a extensão da Rua Rubem Ribeiro de Moraes. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 2.321/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Marina Cardana Campeão e Adail
Dias dos Reis e nas Alamedas Manoel Ângelo Minucci, Djames Wilham Afonso e
Lucilda Minucci. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 2.322/17 - Solicita a
implantação de dois redutores de velocidade na Rua Fernando Prestes - Vila Boa
Esperança. 2.323/17 - Solicita a instalação de placas de regulamentação de limite de
velocidade máxima permitida (30 km/h) na Rua Fernando Prestes - Vila Boa

Esperança. 2.324/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os
cruzamentos da Rua Fernando Prestes - Vila Boa Esperança. Indicações do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 2.325/17 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como
pintura de sinalização de solo, do redutor de velocidade da Rua 3 de Maio, defronte à
EMEI "Profa. Judith Leonis Villas Boas" - Vila Margarida. 2.326/17 - Solicita a
recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo, do redutor de
velocidade da Rua Clorivaldo Migliari - Nova Ourinhos. 2.327/17 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio
Guilherme da Silva - Vila São José. 2.328/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Avenida Horácio Soares, no trecho entre os nº. s 545 e 680 - Jardim Paulista.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.329/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo em toda a extensão da Rua João Bond - Jardim Eldorado.
2.330/17 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como melhorias na
iluminação, em toda a extensão da Rua Vereador Felismino Vieira - Jardim das
Paineiras. 2.331/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da
Rua Pedro Médici - Jardim Eldorado. 2.332/17 - Solicita pintura de sinalização de
solo em toda a extensão da Rua Pedro Toloto - Jardim Anchieta. 2.333/17 - Solicita
pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Alziro Alves da Silva - Vila
Adalgiza. 2.334/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da
Rua Catarina Zaparoli Miranda - Jardim Flórida. 2.335/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo em toda a extensão da Rua Francelina Grossi Archangelo - Vila
Kennedy. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 2.336/17 - Solicita a instalação
de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Loredo Pipoqueiro - Jardim do Sol.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.337/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo em toda a extensão da Rua Ezelino Zorio Maulen - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 2.338/17 - Solicita pintura de sinalização de solo,
bem como melhorias na iluminação, em toda a extensão da Rua João Zaki Abucham
– Vila Kennedy. 2.339/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão
da Rua José Francisco de Oliveira – Vila Kennedy. 2.340/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo, bem como melhorias na iluminação, em toda a extensão da Rua
Elziro Ribeiro da Silva – Jardim Brilhante. 2.341/17 - Solicita pintura de sinalização
de solo, bem como melhorias na iluminação, em toda a extensão da Alameda Haroldo
Maranho – Jardim das Paineiras. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 2.342/17
- Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Amadeu de
Melo Mendonça - Jardim do Sol. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 2.343/17 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como melhorias na
iluminação, no cruzamento das Ruas Sebastiana Cândida de Paula Carvalho e José
Florêncio - Jardim Josefina. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 2.344/17 Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Domingos Ângelo.
2.345/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Domingos
Ângelo, no trecho entre as Ruas João Bond e Francelina Grossi Archangelo.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.346/17 - Solicita a implantação
de lombofaixa na Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes, defronte ao parque e a creche,
pois os carros passam em alta velocidade. 2.347/17 - Solicita a instalação de trocador
de fraldas (fraldário) no banheiro da UBS "Profa. Ercília Siqueira Hernandes" - Vila

Margarida. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.348/17 - Solicita
recuperação ou reforma e pintura de sinalização de solo em todos os redutores de
velocidade na Rua Lourenço Jorge. 2.349/17 - Solicita recuperação ou reforma e
pintura de sinalização de solo em todos os redutores de velocidade na Rua Eduardo
Peres. 2.350/17 - Solicita a poda de duas árvores na Rua Hilário Bonifácio, no
cruzamento com a Rua Prof. José Varago. 2.351/17 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria Flores Morales Moya Nova Ourinhos. 2.352/17 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Ângelo Silva - Jardim Tropical. Indicações do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.353/17 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como pintura de
sinalização de solo, dos redutores de velocidade da Rua 14 de Julho, defronte à EE
"Profa. Esmeralda Soares Ferraz". Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 2.354/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das
Ruas Joaquim Floriano da Silva e Ricieri Otávio Argenta - Vila São Luiz. 2.355/17 Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Hermínia Bonetti
Sândano - Vila Sândano. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.356/17 Solicita a revitalização do Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão),
através de uma nova pintura em todas as quadras e manutenção do calçamento.
2.357/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres na
Avenida Horácio Soares, nos cruzamentos das Ruas Bárbara Abujamra e Júlio Mori.
2.358/17 - Solicita a construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres em
todas as ruas de Ourinhos. 2.359/17 - Solicita a revitalização e reforma dos banheiros
nas proximidades onde ocorrem as aulas de direção de trânsito. 2.360/17 - Solicita
troca de lâmpada queimada na Praça Mário Santos Soares - Marico - Jardim Tropical.
2.361/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Vitório Christoni, no poste nº 2-254.
2.362/17 - Solicita roçada no entorno do campo de futebol da Sandiza. 2.363/17 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres em
toda a extensão da Rua Chavantes - Jardim Matilde. Indicação dos Vereadores Caio
César de Almeida Lima e Cícero de Aquino: 2.364/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres na Rio de Janeiro, no
cruzamento com as Ruas José das Neves Júnior, Ipaussu, José Justino de Carvalho,
Antônio Netto, Antônio Marquezano e São Pedro do Turvo. Indicações do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 2.365/17 - Solicita pintura de sinalização de solo
(PARE) no cruzamento da Rua Manoel de Oliveira com a Avenida Santino Brianezi
(paralelo a linha férrea) - Jardim São Judas Tadeu. 2.366/17 - Solicita operação “tapaburacos” na Rua Manoel de Oliveira, defronte ao nº 150 - Jardim São Judas Tadeu.
2.367/17 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Geremias Bortolato, no poste
nº 4- 76a, defronte ao nº 42 - Vila São José. 2.368/17 - Solicita limpeza na Rua
Miguel Vita - Vila Moraes. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
2.369/17 - Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua
Celestino Lopes Bahia, defronte ao nº 1.010. Indicação do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 2.370/17 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como melhorias
na iluminação pública em toda a extensão da Rua Vereador Geraldo Bernardini – Vila
Boa Esperança. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.371/17 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das

Ruas Cardoso Ribeiro, Valentim Gentil, Jarbas Alves de Campos, João Garbim,
Fernando Prestes, Antônio Soares da Silva, Prof. Francisco Dias Negrão, Moacir
Cassiolato, Ângelo Martins, José Galian Blasco, Júlio Fernandes, Sud Minucci,
Tosihoki Takenaga, Antônio Nicomedes Peixe, Alberto Mori, Francisco Gerônimo de
Abreu, Francisco Jacob Davanso, Henrique Chiarato, José Vendramini, Machado
Florence, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Natalino Alves Machado,
Osvaldo Corrêa, Olavo Ferreira de Sá, Professora Luiza Scantamburlo Carrara, Profa.
Nilse de Freitas, Vereador Geraldo Bernadini e Avenida Henrique Migliari – Vila Boa
Esperança. 2.372/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão das Ruas André Esteves Lopes, Altamiro Pinheiro, Antônio
Delfino Sobrinho, Augusto Meneses da Costa, Rua Dezesseis, Dario Alonso,
Domingos Fernandes Grillo, Adolpho Alonso Ferreira, Agostinho Paiva, Emília
Terçariol Tocalino, Dr. Roberto Abrahão Abujamra, José Pedroso, José Luiz Lemos
Medalha, José Maia de Oliveira – Vicentino –, José do Patrocínio, Prof. Cândido
Barbosa Filho, Jornalista Francisco de Almeida, João Hernandes, Marcelo Caldara,
Gonçalves Ledo, Maria Cunha de Souza, Nelson de Camargo Nascimento, Osório
Alves da Silva, Nilso Gaspar, Orlando Azevedo, Rua Dois, Motorista Ariosto Ferrari,
Sebastião Domingues Arantes, Renato Mota, Takao Kichise, Ruas Vinte e cinco,
Vinte e dois e Vinte e seis – Parque Minas Gerais. 2.373/17 - Solicita a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED no entorno da Praça Nelson de Camargo
Nascimento, no entorno da área verde localizada na Rua Agostinho Paiva, na Praça
Antônia Maria Pereira, na área verde localizada na Rua Renato Mota, na Praça do
Agricultor, na Praça Bráulio Alves de Moura Neto e na praça localizada na Rua
Altamiro Pinheiro – Parque Minas Gerais. 2.374/17 - Solicita limpeza de boca de
lobo na Rua Cambará, defronte ao nº 640. Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 2.375/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no
cruzamento das Ruas João Moya Flores e Clorivaldo Migliari – Nova Ourinhos.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 2.376/17 - Solicita a implantação de
lombada na Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt. 2.377/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João Galdino Martins Vila São Luiz. 2.378/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Parteira Maria Luiza Capana - Vila São Luiz. 2.379/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Lourenço Jorge - Vila São
Luiz. 2.380/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Antônio Luiz Golfette - Jardim do Sol. 2.381/17 - Solicita a instalação de lâmpadas
de LED em toda a extensão da Rua Isaac Benatto – Jardim do Sol. 2.382/17 - Solicita
a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Lourival Lins Costa Jardim do Sol. 2.383/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Afonso Ferrazoli - Jardim do Sol. Dando continuidade, o Primeiro
Secretário realizou a leitura dos Requerimentos de Urgências apresentados à mesa:
Requerimento de Urgência nº. 3.244/17 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº. 92/2017. Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial
de votação o Projeto de Lei nº 92/2017, proveniente do Prefeito Municipal, que altera
os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o

Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da Prefeitura
Municipal de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A presente
matéria visa à alteração dos Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de
2013, o Programa 0000 - transferência da operação especial 0.102, o Programa 0002 exclusão das atividades 2.004 e 2.005, o Programa 0020 - exclusão das atividades
2.042 e 2.045, o Programa 0163 - transferência da atividade 2.313 e a inclusão do
Programa 0180 – inclusão das atividades 2.004, 2.005, 2.042, 2.330 e 2.331, bem
como alterar os Anexos V e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, o Programa
0000 - transferência da operação especial 0.102, o Programa 0002 - exclusão das
atividades 2.004 e 2.005, o Programa 0020 - exclusão das atividades 2.042 e 2.045, o
Programa 0163 - transferência da atividade 2.313 e a inclusão do Programa 0180–
inclusão das atividades 2.004, 2.005, 2.042, 2.330 e 2.331. Diante disso, solicitamos
que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala
das Sessões, em 30 de outubro de 2017, assinado pelos Vereadores Abel Diniz Fiel,
Carlos Alberto Costa Prado, Santiago de Lucas Ângelo, Cícero de Aquino e Raquel
Borges Spada. Requerimento de Urgência nº. 3.245/17 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº. 93/2017. Senhor Presidente, REQUEREMOS à
Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de
urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 93/2017, proveniente do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
1.335.000,00 (Hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais) e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa à criação de Secretaria,
Unidades Orçamentárias e dotações, tendo em vista a aprovação da Lei
Complementar nº. 964, de 06 de outubro de 2017, que dispõe sobre a estrutura
organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos para o exercício de 2017. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2017, Santiago de Lucas
Ângelo, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel e Carlos Alberto
Costa Prado. Requerimento de Urgência nº. 3.246/17 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº. 98/2017. Senhor Presidente, REQUEREMOS à
Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de
urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 98/2017, proveniente do Prefeito
Municipal, que institui o Fundo Municipal de Cultura do Município de Ourinhos e dá
outras providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa a instituição do Fundo
Municipal de Cultura, atendendo recomendações do Governo do Estado, pois trata-se
de importante mecanismo de fomento, incentivo e financiamento à cultura e assim
poderemos conquistar recursos para o desenvolvimento da cultura para o nosso
Município. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime
de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2017,
assinado pela maioria dos Vereadores. Requerimento de Urgência nº. 3.247/17 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 99/2017. Senhor
Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei
nº 99/2017, proveniente do Prefeito Municipal, que institui o Fundo Municipal de

Esportes e Lazer e o Conselho Municipal de Esportes e Lazer no Município de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa a
instituição do Fundo Municipal de Esportes e Lazer e do Conselho Municipal de
Esportes e Lazer, promovendo mecanismos e normas para fomentar os esportes e
lazer em nosso Município, contribuindo para a melhoria do bem estar social de nossa
população. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime
de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2017,
assinado pela maioria dos Vereadores. Requerimento de Urgência nº. 3.248/17 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 100/2017. Senhor
Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei
nº 100/2017, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa a instituição do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE, que será vinculado a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico Sustentável, e terá o
objetivo de promover, incentivar, acompanhar e avaliar as ações de desenvolvimento
econômico em nosso Município. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja
apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 30 de
outubro de 2017, assinado pela maioria dos Vereadores. Os requerimentos de
urgência lidos serão deliberados na ordem do dia. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das Moções apresentadas:
Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 249/17 – De congratulações aos
professores, Sra. Cristiane Anazario de Oliveira e Sr. Jesse Tootonio, da Escola
Municipal de Música “Maestro Américo de Carvalho”, pelos excelentes serviços
prestados. Moção do Vereador Alexandre Florencio Dias: 250/17 - De
congratulações ao Polo da Unicesumar de Ourinhos, por completar no dia 25 de
novembro um ano de atividade no Município, promovendo educação de qualidade
nas diferentes áreas do conhecimento e formando profissionais cidadãos que
contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. Moção da
Vereadora Raquel Borges Spada: 251/17 - De congratulações à Sra. Eunice Batista
Angelo Massola, empresária da Loja Nicy Modas, pelos 38 anos de atividade no
comércio de Ourinhos. Moções do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 252/17 De pesar pelo falecimento da Sra. Aparecida Humberlina Costa. 253/17 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Amelio Formigoni. Moção da Vereadora Raquel Borges
Spada: 254/17 - De congratulações aos Agentes de Combate às Endemias, pelos
excelentes serviços prestados. Moção dos Vereadores Salim Mattar, Cícero de
Aquino e Alexandre Araujo Dauage: 255/17 - De pesar pelo falecimento do Dr.
Walter José Antônio Breves. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 256/17 - De
congratulações à Sra. Cássia Cristina Borges Palhas, Secretária Municipal de Saúde,
pelo seu aniversário, comemorado dia 22 de outubro. 257/17 - De congratulações ao
Tiago Tavares de Souza Galan, Presidente da Associação de Moradores de Bairro da
Vila Kennedy, pela realização da festa do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, na
Praça José Ferreira de Castro. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 258/17 De congratulações pelo belíssimo trabalho de todos os envolvidos no

desenvolvimento do viveiro de mudas do Projeto "Pessoa Idosa, Meio Ambiente e
Cidadania". Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 259/17 - De
congratulações à Dra. Samara Santos Souza, pela dedicação e amor à profissão de
médica. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 260/17 - De repúdio ao
Presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e ao Diretor do
Departamento Regional do SESC, pela participação de Judith Buther, no Seminário
Internacional “Os Fins da Democracia”, que ocorrerá no SESC Pompéia, nos dias 7 a
9 de novembro de 2017. Moção do Vereador Aparecido Luiz: 261/17 – De
congratulações à Professora Sandra Aparecida da Silva Godói e sua equipe de alunos
da EMEF “Prof. Jorge Herkrath”, pela conquista do 1º lugar na IV Maratona de
Matemática do município de Ourinhos. Moção da Vereadora Raquel Borges
Spada: 262/17 – De repúdio ao Projeto de Lei nº 920, apresentado na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, autorizando o Governo de Estado a firmar
acordo de renegociação da dívida do Estado com o Governo Federal. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a discussão e a
votação dos requerimentos e moções fossem feitas de forma globalizada, salvo
algum destaque a ser solicitado por qualquer dos Senhores Vereadores presentes.
O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Sr.
Vereador, aprovado por unanimidade. Não havendo pedidos em destaque, o
Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s 3.176 a 3.239,
3.241 e 3.242/2017 as Moções de nº.s 249 a 251, 254 e 256 a 262/2017, com
exceção do Requerimento nº. 3.240/2017 que será votado separadamente. Não
havendo quem queira se manifestar, os requerimentos e moções foram colocados em
votação e APROVADOS por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº. 3.240/2017 que requer a convocação do
Superintendente Sr. Marcelo Simoni Pires, com a finalidade de prestar
esclarecimentos sobre sua pasta. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz,
Cícero de Aquino, Salim Mattar e Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, o Requerimento nº. 3.240/2017 foi colocado em votação
nominal e REJEITADO com onze votos contrários e três votos favoráveis. Fizeram o
uso da palavra para justificativa de voto os Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Cícero
de Aquino, Abel Diniz Fiel, Éder Júlio Mota e Edvaldo Lúcio Abel. Findo o horário
do expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo
regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o
Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a
explicação pessoal está encerrado. Logo após, o Primeiro Secretário realizou nova
chamada para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo
Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz,
Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino,
Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 3.244/17 de autoria da maioria dos Senhores
Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Abel Diniz Fiel, Cícero de Aquino, Carlos

Alberto Costa Prado e Raquel Borges Spada que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei nº 92/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação nominal e APROVADO com doze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência o Sr. Presidente nomeou o Vereador Alexandre Florencio
Dias para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o tempo
necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer: Parecer
do relator especial ao Projeto de Lei nº. 92/2017: Senhor Presidente, Após analisar a
matéria supra, oriunda do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº.
6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e
VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá
outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 30
de outubro de 2017, Alexandre Florencio Dias - Relator. Com o parecer favorável
lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 92/2017 .
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de
Urgência nº. 3.245/17 de autoria dos Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Abel
Diniz Fiel, Cícero de Aquino e Raquel Borges Spada que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº. 93/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação nominal e APROVADO com doze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência o Sr. Presidente nomeou o Vereador Anísio Aparecido
Felicetti para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o
tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer: Senhor
Presidente, Após analisar a matéria supra, oriunda do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.335.000,00 (Hum
milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais) e dá outras providências, declaro nada ter
a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2017, Anísio
Aparecido Felicetti – Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei nº.93/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra
foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 3.246/17 de
autoria da maioria dos Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei nº. 98/2017. Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial
de votação o Projeto de Lei nº 98/2017, proveniente do Prefeito Municipal, que
institui o Fundo Municipal de Cultura do Município de Ourinhos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa a instituição do Fundo
Municipal de Cultura, atendendo recomendações do Governo do Estado, pois trata-se
de importante mecanismo de fomento, incentivo e financiamento à cultura e assim
poderemos conquistar recursos para o desenvolvimento da cultura para o nosso
Município. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime

de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2017.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal e
APROVADO com onze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência o Sr.
Presidente nomeou o Vereador Aparecido Luiz para atuar como relator especial ao
projeto e suspendeu a sessão para o tempo necessário para a elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do parecer: Senhor Presidente, Após analisar a matéria supra,
oriunda do Prefeito Municipal, que institui o Fundo Municipal de Cultura do
Município de Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao
que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2017, Aparecido Luiz – Relator. Com o
parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº.
98/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e
APROVADO com onze votos favoráveis. Logo após, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Requerimento de Urgência nº. 3.247/17 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº. 99/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra
foi colocado em votação nominal e APROVADO com onze votos favoráveis.
Aprovado o requerimento de urgência o Sr. Presidente nomeou o Vereador Aparecido
Luiz para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o tempo
necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer: Senhor
Presidente, Após analisar a matéria supra, oriunda do Prefeito Municipal, que institui
o Fundo Municipal de Esportes e Lazer e o Conselho Municipal de Esportes e Lazer
no Município de Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao
que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2017, Aparecido Luiz - Relator. A
seguir, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
3.248/17 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 100/2017.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal e
APROVADO com onze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência o Sr.
Presidente nomeou o Vereador Carlos Alberto Costa Prado para atuar como relator
especial ao projeto e suspendeu a sessão para o tempo necessário para a elaboração
do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer: Senhor Presidente, Após analisar a
matéria supra, oriunda do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE e dá outras providências,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 30 de outubro
de 2017, Carlos Alberto Costa Prado - Relator. Logo após, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 88/2017 da Vereadora Raquel Borges
Spada que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Professor Norival Vieira da
Silva). Fizeram o uso da palavra os Vereadores Raquel Borges Spada e Edvaldo
Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia fizeram o uso da palavra, os Senhores Vereadores Mário Sérgio

Pazianoto, Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz e Caio César de Almeida Lima. Não
havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu
muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima
Sétima 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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