ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 vigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove
horas e dezenove 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 Quadragésima 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. Por questão de ordem, o Vereador Cícero
de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Olinto Rodrigues;
o Vereador Caio César de Almeida Lima solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Anísio Pascoal; o Vereador Alexandre Florêncio Dias solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Chapecó e o Vereador Anísio Aparecido
Felicetti também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. José Luís
Leite. Antes de dar sequência à sessão ordinária, o Senhor Presidente informou a
todos os presentes que a Câmara Municipal inicia no dia de hoje a exposição de arte
do Projeto "Conhecer, Fazer e Apreciar a Arte" dos alunos do 3º ano A e B da Profª.
Angela de Luca, da E.E. Profª. Maria do Carmo Arruda da Silva. Dando continuidade
à presente sessão, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 39ª. 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 2.950 e 2.983/2017 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos nº. s 2.838, 2.841, 2.857, 2.932, 2.955 e 3.002/2017do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 2.582, 2.876, 2.908, 2.967, 2.968,
2.997, 2.998, 3.000 e 3.001/2017do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s

2.979, 2.980 e 2.982/2017 do Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos
nº. s 2.685, 2.686, 2.687, 2.695, 2.698, 2.699, 2.743, 2.752, 2.767, 2.843, 2.844,
2.845, 2.866, 2.887, 2.900, 2.906, 2.907, 2.936, 2.937, 2.940, 2.941, 2.945, 2.946,
2.974, 3.012, 3.017, 3.022 e 3.036/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos nº. s 2.921, 3.005 e 3.055/2017 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº. s 2.903, 2.949, 2.951 e 2.992/2017 do Vereador Éder Júlio Mota;
Requerimento nº. 2.673/2017 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s
2.962, 2.963, 2.988 e 3.008/2017 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;
Requerimentos nº. s 2.885, 2.957, 2.959 e 2.966/2017 da Vereadora Raquel Borges
Spada; Requerimento nº. 3.065/2017 do Vereador Salim Mattar e Requerimento nº.
3.015/2017 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Abel Diniz Fiel. E-mail do
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CORONEL CAMILO informando sobre
o recebimento da Moção nº 262/2017, de autoria dos Vereadores Raquel Borges
Spada e Mário Sérgio Pazianoto. E-mail do GABINETE DO DEPUTADO
ESTADUAL CAIO FRANÇA acusando o recebimento da Moção nº 262/2017, de
autoria dos Vereadores Raquel Borges Spada e Mário Sérgio Pazianoto. Ofício
SMPF/Contabilidade nº 66/2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS encaminhando a Prestação de Contas das despesas
com Publicidade referente ao 3º trimestre de 2017. Os ofícios que foram lidos ficarão
à disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. O Sr. Presidente
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº.
103/17 de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada que institui no Calendário
Oficial do Município o "Dia Municipal da Saúde e Bem-Estar do Homem" e dá
outras providências. Projeto de Lei nº. 104/17 de procedência do Vereador Santiago
de Lucas Ângelo que declara de utilidade pública a APAD - Associação de Pais e
Amigos na Prevenção às Drogas e Assistência ao Dependente Químico de Ourinhos –
SP. Projeto de Decreto Legislativo nº. 06/17 de autoria dos Vereadores Alexandre
Araujo Dauage, Mário Sérgio Pazianoto e Cícero de Aquino que concede o título de
"Cidadão Ourinhense" ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Wellington de Souza Moura.
Projeto de Decreto Legislativo nº. 07/17 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que
concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Sr. Laurindo Aparecido Castanha. 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: Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 3.456/17 - Requer informações a respeito da falta dos medicamentos como
Ibuprofeno, AAS infantil, Captopril e fitoterápico Guaco nas Unidades Básicas de
Saúde "Marcos Reginato" - Jardim Itamaraty -, "Vila Odilon" e "Dr. Hélio Migliari" Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 3.457/17 - Requer
informações a respeito da entrega de medicamentos fracionados nas unidades básicas
de saúde. 3.458/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 784/2017, que
requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver eventos para a
saúde da população, periodicamente. 3.459/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 861/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
enviar, semanalmente, os dados da Secretaria Municipal de Saúde a respeito das

cirurgias eletivas. 3.460/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.037/2017, que requer informações a respeito do prazo para se colocar em prática a
Lei Municipal nº 5.652/2011, de autoria deste Vereador, que cria o Guia de Saúde da
Rede Pública Municipal e dá outras providências. 3.461/17 - Requer informações a
respeito da previsão para serem normalizadas as autorizações para realização de
exames, conforme muitas reclamações de munícipes. 3.462/17 - Requer informações
a respeito da lista contendo nome, patologia ou tipo de cirurgia e o tempo de espera
dos pacientes da fila de cirurgias eletivas do Município. Requerimentos do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.463/17 - Requer informações sobre quantas
cirurgias de ortopedia foram realizadas e pagas pelo Município, do início do ano até a
presente data. 3.464/17 - Requer cópia do contrato de financiamento celebrado com a
Caixa Econômica Federal para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.465/17 - Requer informações se
a Secretaria Municipal de Saúde realizou o cadastro dos pacientes que estão
esperando cirurgias eletivas no SISREG, para solicitar a liberação de recursos de R$
250 milhões do governo federal aos estados e municípios, a fim de realizar mutirão
visando eliminar a fila de espera para essas cirurgias. Requerimentos do Vereador
Éder Júlio Mota: 3.466/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Educação, sobre a possibilidade de se elaborar projeto arquitetônico de ampliação
para construção de salas de aulas, banheiros e refeitórios na EMEI "Itaipava".
3.467/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social,
sobre a possibilidade de se encaminhar ofício à Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social, reivindicando a construção da Vila Dignidade e da Vila do
Idoso em nosso Município. 3.468/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre a
possibilidade de se elaborar projeto de lago, com pista de caminhada, ciclovias,
quiosques, espaço de academia ao ar livre e um playground para crianças entre os
Jardins Oriental, Imperial e Matilde. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 3.469/17 - Requer informações sobre a possibilidade do fornecimento de
EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual - aos funcionários da Prefeitura
Municipal que trabalham como operadores de cancelas de passagem de nível.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.470/17 - Requer
informações sobre quantas cirurgias de Hérnia Incisional foram realizadas e pagas
pelo Município, do início do ano até a presente data. 3.471/17 - Requer informações
sobre quantas cirurgias de Hérnia Inguinal Bilateral foram realizadas e pagas pelo
Município, do início do ano até a presente data. 3.472/17 - Requer informações sobre
quantas cirurgias de Hérnia Inguinal Unilateral foram realizadas e pagas pelo
Município, do início do ano até a presente data. 3.473/17 - Requer informações sobre
quantas cirurgias de Hérnia Umbilical foram realizadas e pagas pelo Município, do
início do ano até a presente data. 3.474/17 - Requer informações sobre quantas
cirurgias de Colecistectomia foram realizadas e pagas pelo Município, do início do
ano até a presente data. 3.475/17 - Requer informações sobre quantas cirurgias de
Cabeça e Pescoço foram realizadas e pagas pelo Município, do início do ano até a
presente data. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.476/17
- Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal, em parceria com

o Instituto Brasileiro de Administração Pública Municipal - IBAM -, realizar o
programa de capacitação aos servidores públicos, de forma a ampliar suas
qualificações, aprimorar e modernizar o serviço público municipal, através de cursos,
treinamentos e reciclagem de conhecimentos. 3.477/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar uma ferramenta eletrônica para gerenciar o
abastecimento de remédios nos postos de saúde de nosso Município, de forma a
controlar os estoques, identificar e antecipar possíveis faltas de remédios em cada
posto de saúde. 3.478/17 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura
Municipal realizar parceria com a Caixa Econômica Federal para disponibilizar um
programa de moradia aos servidores públicos municipais, de forma a viabilizar a
oportunidade de terem a sua casa própria e saírem do aluguel. 3.479/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar em nossa cidade o Programa Saúde
em Dia, que consiste em uma força tarefa criada pela Prefeitura Municipal com o
objetivo de reduzir as filas de espera em exames de alta complexidade e consultas
com médicos especialistas. 3.480/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
criar um programa de proteção ao pedestre, visando à conscientização dos pedestres e
motoristas quanto à utilização da faixa, bem como realizar a pintura das faixas de
pedestre em todos os cruzamentos de nosso Município, de forma a criar em nossa
cidade uma cultura de respeito aos transeuntes que atravessarem a rua na faixa.
Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 3.481/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar toda as vielas do Jardim Anchieta,
principalmente com a implantação de postes, caso for necessário, e lâmpadas a LED.
3.482/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça 6 do
Jardim Europa, principalmente com iluminação. 3.483/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se revitalizar a Praça 7 do Jardim Europa, principalmente com
iluminação. 3.484/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a
Praça 8 do Jardim Europa, principalmente com iluminação. 3.485/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça 9 do Jardim Europa,
principalmente com iluminação. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 3.486/17 - Requer informações sobre quantas cirurgias
otorrinolaringológicas foram realizadas e pagas pelo Município, do início do ano até
a presente data. 3.487/17 - Requer informações sobre quantas cirurgias urológicas
foram realizadas e pagas pelo Município, do início do ano até a presente data.
3.488/17 - Requer informações sobre quantas cirurgias infantis foram realizadas e
pagas pelo Município, do início do ano até a presente data. 3.489/17 - Requer
informações sobre quantas cirurgias vasculares foram realizadas e pagas pelo
Município, do início do ano até a presente data. 3.490/17 - Requer informações sobre
quantas cirurgias proctológicas foram realizadas e pagas pelo Município, do início do
ano até a presente data. 3.491/17 - Requer informações sobre quantas cirurgias
neurológicas foram realizadas e pagas pelo Município, do início do ano até a presente
data. 3.492/17 - Requer informações sobre quantas cirurgias ginecológicas foram
realizadas e pagas pelo Município, do início do ano até a presente data.
Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 3.493/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de providências no sentido de se realizar melhorias
no escoamento das águas pluviais na Rua Aleixo Garcia - Jardim dos Bandeirantes.

3.494/17 - Requer informações sobre a possibilidade de providências no sentido de se
realizar melhorias no escoamento das águas pluviais na Rua Manoel da Borba Gato Jardim dos Bandeirantes. 3.495/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
providências no sentido de se realizar melhorias no escoamento das águas pluviais na
Rua Brasílica Machado Bahia - Vila Musa. 3.496/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de providências no sentido de se realizar melhorias no escoamento das
águas pluviais na Rua República - Vila Musa. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 3.497/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar o Projeto Oficina de Teatro no CEU - Centro de Esportes e Artes
Unificados -, localizado no Residencial Recanto dos Pássaros. Requerimento do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 3.498/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de providências no sentido de se realizar melhorias no escoamento das
águas pluviais na Rua Júlio Mori - Jardim Santa Felicidade. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.499/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar o Projeto Oficina de Pintura em todas as escolas
públicas municipais. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima:
3.500/17 - Requer informações sobre a possibilidade de providências no sentido de se
realizar melhorias no escoamento das águas pluviais na Rua Izaira Saladini Crivellari
- Jardim Esplendor. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
3.501/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o Projeto de
Danças Urbanas a todas as escolas públicas municipais. 3.502/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se ampliar o Projeto Oficina de Teatro a todas as
escolas públicas municipais. 3.503/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se ministrar, em todas as escolas públicas municipais, o Projeto 100 Anos de História,
de forma a levar aos alunos o conhecimento da história do Município. 3.504/17 Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar o Projeto Palco Livre
das Artes aos finais de semana no CEU - Centro de Esportes e Artes Unificados -,
localizado no Residencial Recanto dos Pássaros, de forma a levar mais
entretenimento aos moradores da região. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 3.505/17 - Requer informações a respeito da fiscalização dos caminhões
estacionados na Rua Dario Alonso. Requerimento do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 3.506/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
no Município o Programa Jovens Talentos, com o objetivo de realizar processo
seletivo e contratação de novos estagiários remunerados para a Prefeitura Municipal,
de forma a colaborar para a formação desses alunos, bem como para a geração de
renda. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.507/17 - Requer cópia
do Processo nº 10069/2017, citado em resposta ao Requerimento nº 422/2017, que
requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.849, de 21 de
setembro de 2012, de autoria deste Vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
adoção de fontes alternativas de captação de água nas escolas e unidades básicas de
saúde. 3.508/17 - Requer cópia do Processo nº 10049/2017, citado em resposta ao
Requerimento nº 608/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar academia da saúde na praça da Vila Musa. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 3.509/17 - Requer informações sobre quais creches ficarão de
plantão durante o período de férias letivas. 3.510/17 - Requer informações sobre a

possibilidade de se construir cobertura na parte externa do NEI "Benedita Fernandes
Cury". Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 3.511/17 - Requer
informações, junto à empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a possibilidade de
se implantar ponto de ônibus circular na Rua Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo,
próximo ao nº 141 - Residencial Recanto dos Pássaros III. 3.512/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de urgentes providências na Estrada da Água do
Jacú, com a realização de manutenção e iluminação da referida via, próximo do
campo de futebol do Esporte Clube Olímpico. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 3.513/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
parceria com a Faculdade Estácio de Sá, a fim de que as escolas municipais possam
utilizar a brinquedoteca da Faculdade. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 3.514/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir, com
urgência, todo o sistema de videomonitoramento, desde a entrada, saída, embarque,
desembarque, guichês e estacionamento do Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, de modo que esteja unificado com o
Sistema Central de Monitoramento. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 3.515/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
encontros de violeiros do Município e região, na Concha Acústica Sérgio Nunes.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 3.516/17 - Requer
informações ao Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, quanto as
providências a serem tomadas referentes a falta de vagas de estágio dos cursos de
saúde da ETEC “Jacinto Ferreira de Sá” junto à Santa Casa de Misericórdia de
Ourinhos. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 3.517/17 Requer informações sobre a possibilidade de providências quanto a grande
quantidade de poeira e terra produzidos pela movimentação e deslocamento de
máquinas no terreno de obras de terraplanagens na Rua Cardoso Ribeiro (antiga
SANBRA). Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 3.518/17 3.518/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparos e pintura
na EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). 3.519/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar reparos e pintura na EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron". 3.520/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar reparos e pintura na EMEF "Profa. Nilse de Freitas". Logo após, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do Requerimento de Urgência apresentado à mesa:
Requerimento de Urgência nº. 3.521/17 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº. 104/2017. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial
de votação o Projeto de Lei nº 104/2017, proveniente do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo que declara de utilidade pública a APAD – Associação de Pais e Amigos na
Prevenção às Drogas e Assistência ao Dependente Químico de Ourinhos-SP. O
referido projeto de lei visa declarar de utilidade pública a APAD - Associação de Pais
e Amigos na Prevenção às Drogas e Assistência ao Dependente Químico de
Ourinhos-SP, e tem como objetivo social ofertar serviços sócios assistenciais de
acolhida, atendimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento ao indivíduo
e sua família na perspectiva do convívio comunitário, buscar parcerias com o intuito
de estender o trabalho de prevenção, recuperação e reintegração social do dependente

químico, promover a integração das famílias junto aos dependentes, desenvolver
atividades social e educacional na prevenção ao uso de drogas, como crianças,
adolescentes e adultos; colaborar com o Poder Público nas pesquisas e buscas de
soluções legais e operacionais para os problemas da drogadição diretos e ou indiretos
pronunciar-se em ocasiões que julgar adequadas ao assunto que digam respeito ao
assunto drogas e executar o serviço de radiodifusão comunitária. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, 20 de novembro de 2017, assinado pela maioria dos
Vereadores. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente
enquanto que o de urgência será deliberado na Ordem do Dia. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das Indicações
apresentadas à mesa: Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
2.525/17 - Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo" na Praça
Manoel Lopes - Jardim Matilde. 2.526/17 - Solicita a instalação de placas orientativas
"Proibido Jogar Lixo" no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
2.527/17 - Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo" no
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto da FAPI). 2.528/17 - Solicita a
instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo" na Praça Attílio Marcusso Jardim das Paineiras. 2.529/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED no entorno
da Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - Jardim Europa. 2.530/17 - Solicita
a instalação de lâmpadas de LED no entorno da Praça Marcelo Arthuzo da Silva Conjunto Habitacional Caiuá. 2.531/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED no
entorno da Praça Vicente Lopes - Jardim Eldorado. 2.532/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED no entorno da Praça Bertulino Custódio - Parque Minas Gerais.
2.533/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED no entorno da Praça Melo
Peixoto - Centro. 2.534/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED no entorno da
Praça Andolpho Aristides Athanázio - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 2.535/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED no entorno da Praça
Dr. Hermelino Agnes de Leão - Vila Moraes. 2.536/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED no entorno da Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
2.537/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED no entorno da Praça Dr. Raul
Pires Netto - Vila Musa. 2.538/17 - Solicita a instalação de placas orientativas
"Proibido Jogar Lixo" na Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - Jardim
Europa. 2.539/17 - Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo"
na Praça Marcelo Arthuzo da Silva - Conjunto Habitacional Caiuá. 2.540/17 - Solicita
a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo" na Praça Vicente Lopes Jardim Eldorado. 2.541/17 - Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido
Jogar Lixo" na Praça Bertulino Custódio - Parque Minas Gerais. 2.542/17 - Solicita a
instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo" na Praça Melo Peixoto Centro. 2.543/17 - Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo"
na Praça Andolpho Aristides Athanázio - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 2.544/17 - Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido
Jogar Lixo" na Praça Dr. Hermelino Agnes de Leão - Vila Moraes. 2.545/17 - Solicita
a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo" na Praça Presidente
Kennedy (Praça do Seminário). 2.546/17 - Solicita a instalação de placas orientativas

"Proibido Jogar Lixo" na Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló). 2.547/17 - Solicita
a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo" na Praça Dr. Raul Pires
Netto - Vila Musa. 2.548/17 - Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido
Jogar Lixo" na Praça Feliciano Rodrigues da Silva - Conjunto Residencial Padre
Eduardo Murante (COHAB). 2.549/17 - Solicita a instalação de placas orientativas
"Proibido Jogar Lixo" na praça defronte ao Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 2.550/17 - Solicita a instalação de
placas orientativas "Proibido Jogar Lixo" na Praça do Esportista Oswaldo Lazarini
(Praça do Japonês), situada entre a Rua Rio de Janeiro e a Avenida Presidente Dr.
Getúlio Vargas. 2.551/17 - Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar
Lixo" na Praça Ítalo Ferrari - Vila Odilon. 2.552/17 - Solicita a instalação de placas
orientativas "Proibido Jogar Lixo" na Praça Mário Santos Soares - Marico - Jardim
Tropical. 2.553/17 - Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo"
na Praça Prefeito Benedito Camargo (Praça da Catedral) - Jardim Europa. 2.554/17 Solicita a instalação de placas orientativas "Proibido Jogar Lixo" na Praça Adriano
José Braz (Praça da Companhia Luz e Força). 2.555/17 - Solicita a instalação de
placas orientativas “Proibido Jogar Lixo” na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet
(Praça dos Skatistas) - Jardim Paulista. 2.556/17 - Solicita a instalação de placas
orientativas “Proibido Jogar Lixo” na Praça Prof. Aparecido Gonçalves Lemos Jardim Ouro Verde. 2.557/17 - Solicita a instalação de placas orientativas “Proibido
Jogar Lixo” na Praça Gercon Teixeira Barbosa, ao lado da Capela Nossa Senhora de
Fátima - Jardim Matilde. 2.558/17 - Solicita a instalação de placas orientativas
“Proibido Jogar Lixo” na Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto
Habitacional “Profa. Helena Braz Vendramini”. 2.559/17 - Solicita a instalação de
placas orientativas “Proibido Jogar Lixo” na Praça Arquipo Matachana - Vila Moraes.
Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 2.560/17 - Solicita a implantação de poste
de iluminação pública com lâmpadas a LED em todas as vielas do Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU). Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 2.561/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Vereador
Felismino Vieira, defronte ao nº 1.001 - Jardim Brilhante. 2.562/17 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua Anuar Haddad, defronte ao nº 41 - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.563/17 - Solicita recolhimento de galhada na Rua José Teixeira Penna, defronte ao
nº 155. 2.564/17 - Solicita roçada e limpeza dos terrenos em toda a extensão da Rua
José Paulino Ferreira - Vila Brasil -, no sentido de sanar os problemas com animais
peçonhentos da região. 2.565/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Dr. Caio
Mizubuti, próximo ao nº 241. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 2.566/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED no entorno do Centro de
Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy - Centro. 2.567/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED no entorno da Praça Toshio Tone (Praça das
Cerejeiras). 2.568/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED no entorno da Área
Institucional Maria da Conceição Menussi - Jardim Ideal. 2.569/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED no entorno da Praça da Bíblia - Jardim Paulista.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.570/17 - Solicita pintura de
faixa de pedestre e a instalação de placas de regulamentação de limite de velocidade

máxima permitida em toda a extensão da Rua Pedro Alexandre. 2.571/17 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Avenida Joana
Bacon Amadeu, defronte às empresas Assis Diesel e Disma Tratores. 2.572/17 Solicita limpeza e reparos em boca de lobo, próximo ao cruzamento das Ruas Prof.
Francisco Dias Negrão e Maria Galdina Rabello - Jardim Josefina. 2.573/17 - Solicita
a erradicação de árvore na Rua Sebastião Simião de Souza, defronte ao nº 148 Jardim Santa Fé. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.574/17 - Solicita
troca de lâmpada na Rua Profa. Maria José Ferreira, defronte nº 541 - Jardim Santa
Fé. 2.575/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED nas
margens do Córrego Monjolinho. 2.576/17 - Solicita a retirada de galhada da Rua Dr.
Caio Mizubuti, defronte ao nº 768. 2.577/17 - Solicita retirada de galhadas em toda
extensão das Ruas José Corrêa Custódio, Ângelo Sedassari e Olívio Minucci.
2.578/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua José Corrêa Custódio, defronte ao nº 57.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.579/17 - Solicita a
instalação de placas orientativas “Proibido Jogar Lixo” na Praça Henrique Tocalino.
2.580/17 - Solicita a instalação de placas orientativas “Proibido Jogar Lixo” na Praça
Toshio Tone. 2.581/17 - Solicita a instalação de placas orientativas “Proibido Jogar
Lixo” na Área Institucional Maria da Conceição Menussi - Jardim Ideal. 2.582/17 Solicita a instalação de placas orientativas “Proibido Jogar Lixo” na Praça da Bíblia
Jardim Paulista. 2.583/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED ao redor da
Praça do Esportista Oswaldo Lazarini (Praça do Japonês), entre a Rua Rio de Janeiro
e a Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas. 2.584/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED ao redor da Praça Ítalo Ferrari - Vila Odilon. 2.585/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED ao redor da Praça Prefeito Benedito Camargo (Praça
da Catedral). 2.586/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED ao redor da Praça
Adriano José Braz (Praça da Companhia Luz e Força). 2.587/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED ao redor da Praça Prof. Aparecido Gonçalves Lemos
- Jardim Ouro Verde. 2.588/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED ao redor da
Praça Manoel Lopes, defronte à EE “Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva”.
2.589/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED ao redor da Praça Gercon
Teixeira Barbosa, ao lado da Capela Nossa Senhora de Fátima - Jardim Matilde.
2.590/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED ao redor da Praça Prof. Mário
César de Oliveira - Conjunto Habitacional “Profa. Helena Braz Vendramini”.
2.591/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED ao redor da Praça Arquipo
Matachana - Vila Moraes. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 2.592/17 Solicita a construção de passeio público na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo) - Jardim
Guaporé. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.593/17 - Solicita a
construção de valeta ao lado de muro na Rua Nilso Gaspar - Jardim Independência.
Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 2.594/17 - Solicita revitalização e
instalação de lâmpadas de LED em todas as vielas do Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. 2.595/17 - Solicita revitalização e instalação de
lâmpadas de LED em todas as vielas situadas entre as Ruas Dr. Caio Mizubuti,
Manoel da Silva Mano, Inelcino José de Oliveira e Ângelo Barone Vila Soares.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 2.596/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED na rotatória localizada no cruzamento da Rua Paschoal Henrique

com a Avenida Vitalina Marcusso. Indicações do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.597/17 - Solicita a interdição parcial de duas vielas localizadas na Rua
Irineu Pereira da Silva - Jardim das Paineiras. 2.598/17 - Solicita operação “tapaburacos” na Rua 3 de Maio, no trecho entre os nº. s 281 e 1.071 - Vila Margarida.
2.599/17 - Solicita a instalação de sanitários na Pista de Caminhada e Lazer
"Terezinha Piccioni de Carvalho" (Trilha Verde), da Avenida Horácio Soares - Jardim
Paulista. 2.600/17 - Solicita a troca de janelas e a pintura na área interna das salas de
aula da EMEF "Prof. Jorge Herkrath". 2.601/17 - Solicita a manutenção do telhado e
a instalação de placa de sinalização contra incêndio na EMEF "Prof. Jorge Herkrath".
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 2.602/17 - Solicita pintura de sinalização
de solo e demarcação de faixas de pedestres nos cruzamentos das Ruas Governador
Armando Sales e Francisco Romero, e das Ruas Lino Belezi e José Justino de
Carvalho. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.603/17 - Solicita
poda de árvore na Rua Jornalista Miguel Farah, defronte ao nº 506 - Jardim Josefina.
2.604/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Bernard Bozon Verduraz (Francês) - Jardim Nazareth. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das Moções
apresentadas à mesa: Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 280/17 - De
congratulações e aplausos ao Sr. Cristiano Peres e à Igreja Remidos em Cristo, pela
realização da Festa dos Tabernáculos, realizada na Praça Melo Peixoto no dia 11 de
novembro. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 281/17 - De congratulações ao Sr.
Reinaldo Moraes, Presidente da Associação de Pais e Amigos na Prevenção às
Drogas e Assistência aos Dependentes Químicos de Ourinhos, pelos excelentes
serviços prestados em nosso Município. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a discussão e a votação dos requerimentos e
moções fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado
por qualquer dos Senhores Vereadores presentes. O Senhor Presidente colocou
em deliberação do plenário o pedido do Sr. Vereador, aprovado por
unanimidade. Não havendo pedidos em destaque, o Senhor Presidente c olocou
em discussão os Requerimentos de nº. s 3.456 a 3.520/2017 e as Moções de nº. s
280 e 281/2017. A seguir, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel, Santiago de Lucas Ângelo, Abel Diniz Fiel, Caio César de Almeida
Lima, Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota e Anísio Aparecido Felicetti. Não
havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e moções foram
colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. Findo o horário do
expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental.
Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º
do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação
pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada
para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio
César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder
Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo
(quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Sr. Presidente colocou em

discussão o Requerimento de Urgência nº. 3.521/17 de autoria da maioria dos
Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
104/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação
nominal e APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de
urgência o Sr. Presidente nomeou o Vereador Éder Júlio Mota 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. 104/2017: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, oriunda do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo que declara de utilidade pública a APAD –
Associação de Pais e Amigos na Prevenção às Drogas e Assistência ao Dependente
Químico de Ourinhos-SP, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões,
em 20 de novembro de 2017, Éder Júlio Mota - Relator. Com o parecer favorável
lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 104/2017 .
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia
fizeram o uso da palavra, os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, Éder Júlio Mota, Mário Sérgio Pazianoto, Abel Diniz Fiel, Alexandre
Araujo Dauage e Aparecido Luiz. 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 Quadragésima Sessão Ordinária. Para constar o que
ocorreu, lavrou-se o presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário,
para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se
encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------

__________________
Alexandre Araujo Dauage
Presidente

________________
Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente

_____________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

___________________
Éder Júlio Mota
2º. Secretário

