ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA 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 sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e vinte seis 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 Primeira Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a
presidência o Senhor Alexandre Araujo Dauage. O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário 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 Mário Sérgio Pazianoto solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento da Dra. Salvatina Oliveira Miranda. Por questão de ordem,
o Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Lairton da Silva e do Sr. José Flávio (Macaé). Dando
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 40ª. 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. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura na íntergra do requerimento do Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Presidente da Câmara que requer a prorrogação do prazo
para a apresentação do parecer da comissão relativa ao Projeto de Lei nº. 75/2017 :
"Pedido de prorrogação Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Ao
Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos Excelentíssimo Senhor Alexandre
Araujo Dauage: Senhor Presidente, Considerando que a Presidência da Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento recebeu o Projeto de Lei nº 75/2017, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Ourinhos para o exercício de 2018 e dá outras providências, no dia 27
de setembro de 2017 Considerando que a Comissão Permanente de Finanças e

Orçamento possui até o dia 26 de novembro para apresentar parecer, conforme
Artigo 212, parágrafos 2º e 3º, do Regimento Interno; Considerando a possibilidade
de envio, por parte do Executivo Municipal, de alteração ao referido Projeto, tendo
em vista a criação da nova Secretaria Municipal de Segurança Pública;
Considerando que a Comissão ainda aguarda o envio, por parte do Executivo
Municipal, de ofício esclarecendo sobre os valores correspondentes às emendas
individuais, conforme consta no Artigo 270-A da Lei Orgânica do Município;
Considerando que a Comissão recebeu documento do Jurídico desta Edilidade, no
dia 20 de novembro, esclarecendo que aguardará até a semana próxima para
entregar o parecer alusivo ao Projeto de Lei nº 75/2017, tendo em vista a também
espera de documentação complementar; Na qualidade de Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento, após reunião de deliberação nesta data, pelo presente,
REQUEIRO de Vossa Excelência a prorrogação do prazo para apresentação do
Parecer desta Comissão, em relação ao Projeto de Lei nº 75/2017, até o dia 4 de
dezembro de 2017, segunda-feira. Nestes termos, pede e espera deferimento.
Ourinhos, 23 de novembro de 2017. Abel Diniz Fiel - Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento." Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
ofícios referentes aos projetos orçamentários: Ofício nº. 50/12/2017. Ourinhos, 23 de
novembro de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa
Excelência, a substituição do Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município de Ourinhos para o Período de 2018 a 2021 e dá outras providências,
enviado através do Ofício 29/12/2017, do dia 31 de agosto de 2017, devido a criação
da nova Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agradecemos a Vossa
Excelência a atenção dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade para
reiterar os protestos de nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Lucas
Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal. Ofício nº. 48/12/2017. Ourinhos, 23 de
novembro de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa
Excelência, a substituição do Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018, e dá outras
providências, enviado através do Ofício 31/12/2017, do dia 31 de agosto de 2017,
devido a criação da nova Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agradecemos a
Vossa Excelência a atenção dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade
para reiterar os protestos de nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente,
Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal. Ofício nº. 49/12/2017. Ourinhos,
23 de novembro de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa
Excelência, a substituição do Projeto de Lei que Estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Ourinhos para o exercício de 2018, enviado através do Ofício
30/12/2017, do dia 31 de agosto de 2017, devido a criação da nova Secretaria
Municipal de Segurança Pública. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção
dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de
nossa elevada estima e distinto apreço. Realizada a leitura, o Sr. Presidente
determinou à Secretaria da Casa que faça os devidos encaminhamentos à Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a
leitura dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL
em resposta aos Requerimento nº. 2.802/2017 do Vereador Abel Diniz Fiel;

Requerimento nº. 3.172/2017 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos
nº. s 2.933, 3.067, 3.116, 3.118, 3.119, 3.124, 3.134 e 3.144/2017 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 3.029, 3.038, 3.041, 3.066, 3.068, 3.129 e
3.157/2017 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 2.740, 2.768, 2.787,
2.917, 2.975, 3.009, 3.011, 3.028, 3.058, 3.060, 3.062, 3.074, 3.090, 3.103, 3.111,
3.115, 3.135 e 3.137/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimento nº.
3.125/2017 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº. 3.082/2017 do Vereador
Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 3.044, 3.045, 3.047, 3.048, 3.049, 3.050, 3.052,
3.152, 3.154, 3.163 e 3.164/2017 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº.
3.133/2017 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.710, 2.948,
2.990 e 3.132/2017 da Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício SMPF/Contabilidade
nº 353/2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
informando sobre a transferência de recursos financeiros da União ao Município.
Ofício SMPF – 354/2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS encaminhando Boletins de Caixa e Diários de Tesouraria referentes ao
período de 31 de outubro a 10 de novembro de 2017. Ofício nº 361/2017/DA-SC da
SAE encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de outubro de
2017. Comunicados n°s CM 242.279 e 247.548/2017 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. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura na íntegra do ofício proveniente do Deputado Estadual Fernando Cury:
“Ofício 151/2017. Ilustríssimo Senhor Santiago de Lucas Ângelo, Venho por meio
deste informar como membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento
que em audiência pública realizada em Ourinhos no dia 18/09/2017 foi identificado
pela população local as seguintes prioridades de investimentos em saúde e
educação. Desta forma, os membros da comissão juntamente protocolaram ao
Projeto de Orçamento do Estado de São Paulo para o ano de 2018 Emenda
Orçamentária no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para
atendimento dos seguintes projetos no município de Ourinhos: revitalização da rede
executora; desenvolvimento educação profissional; tecnologias Santa Casa
sustentáveis. A referida emenda segue agora para análise desta Casa Legislativa e
enviarei o máximo dos meus esforços para que ela possa ser votada e aprovada pelo
Plenário e assim, configure na peça orçamentária do estado para o exercício de
2018. Aproveito o ensejo para renovar os meus sinceros protestos de mais elevada
estima e consideração ao respeitável colega. Atenciosamente, Fernando Henrique
Cury – Deputado Estadual ao Meritíssimo Senhor Santiago de Lucas Ângelo –
Vereador de Ourinhos.” Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores na Secretaria da Casa. A seguir, o Sr. Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 105/17 de iniciativa do
Prefeito Municipal que institui o Plano Diretor Municipal de Turismo de Ourinhos e
dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 32/17 de procedência do
Prefeito Municipal que dispõe sobre a isenção da tarifa de água e esgoto de prédios
públicos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 33/17 de
autoria do Prefeito Municipal que ratifica o Protocolo de Intenções e autoriza o

ingresso do Município de Ourinhos no consórcio intermunicipal para gerenciamento
dos serviços de descarte disciplinado, aproveitamento energético dos resíduos sólidos
e implantação de distrito industrial regional e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº. 34/17 de procedência do Prefeito Municipal que dispõe sobre o
Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Lei Complementar nº. 35/17 de autoria do Prefeito Municipal que altera os Anexos
I, II, III, IV, V e VI, da Lei Complementar nº. 925, de 10 de março de 2016, que
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 36/17 oriundo
do Prefeito Municipal que dispõe sobre o pagamento de Gratificação Natalina aos
servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração
Direta, Indireta e Autárquica e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº. 37/17 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre o
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2017, com a anistia de juros e multa de
mora para quitação ou parcelamento dos débitos e dá outras providências. Projeto de
Lei Complementar nº. 38/17 de procedência da Mesa Diretora que concede
Gratificação Natalina aos servidores da Câmara e dá outras providências. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres da
Comissão de Justiça e Redação emitidos ao projetos em tramitação: Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 66/2017. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Flávio Luís Ambrozim, que dispõe sobre a publicidade da
relação dos médicos clínicos gerais, especialistas e plantonistas, que prestam serviços
na Rede Municipal de Saúde, em hospitais, na UPA “Dr. Hélio Migliari Filho” e nos
demais postos de saúde do Município e dá outras providências, não havendo nenhum
óbice, conforme Parecer Jurídico, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 22 de
novembro de 2017, Aparecido Luiz – Presidente Relator, Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº
06/2017. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Cícero de
Aquino e Mário Sérgio Pazianoto, que concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao
Ilustríssimo Senhor Deputado Estadual Wellington de Souza Moura, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter
a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 22 de novembro de 2017.
Aparecido Luiz – Presidente Relator, Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2017.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Alexandre Araujo Dauage, que concede o título de

“Cidadão Ourinhense” ao Sr. Laurindo Aparecido Castanha, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 22 de novembro de 2017. Aparecido Luiz
– Presidente Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de
ser lidos poderão ser inseridos na Ordem do Dia nas próximas sessões. Logo após, o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de
Finanças e Orçamento emitidos aos Protocolos de nº. s 770/2017, 798/2017,
805/2017 referentes a ofícios da Prefeitura Municipal e da SAE: Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento . Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000805/2017-52 de 2017-10-16, referente ao Ofício nº 332/2017/DA-SC, da
SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos -, de 9 de outubro de
2017, com relação ao balancete financeiro da Autarquia Municipal, referente ao
mês de setembro de 2017, não havendo qualquer óbice, e como Relator pela
Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2017, Abel Diniz – Presidente Relator,
Santiago de Lucas Ângelo - Vice-Presidente e Cícero de Aquino – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000770/2017-27 de 2017-10-03, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade
283/2017, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, de 2 de outubro
de 2017, com relação à transferência de recursos da UNIÃO, não havendo
qualquer óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL
o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 14 de novembro de
2017, Abel Diniz – Presidente Relator, Santiago de Lucas Ângelo - VicePresidente e Cícero de Aquino – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito do Protocolo nº. R-00000798/2017-27 de 2017-10-10,
referente ao Ofício nº 328/17/DA-EXP, da SAE - Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos -, de 4 de outubro de 2017, com relação às Portarias nºs. 145
a 158/2017 e processos de compras e serviços da Autarquia Municipal, do mês de
setembro de 2017, não havendo qualquer óbice, e como Relator pela Comissão de
Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 14 de novembro de 2017, Abel Diniz – Presidente Relator, Santiago
de Lucas Ângelo - Vice-Presidente e Cícero de Aquino – Membro. Realizada a
leitura, o Senhor Presidente informou que os citados expedientes ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Dando continuidade, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº. 73/2017 : Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do

Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
Ourinhos para o Período de 2018 a 2021 e dá outras providências, e como Relator
pela Comissão de Finanças e Orçamento, proponho à apreciação dos nobres pares
a seguinte sugestão: Exclusão do “Art. 6º. O Plano Plurianual poderá ser alterado
durante o período de execução, mediante lei específica de autoria do Poder
Executivo, desde que sejam indicados os recursos necessários para tal.” e a
renumeração dos artigos subsequentes, tendo em vista a redundância apresentada,
conforme identificada pelo parecer jurídico desta Edilidade, sendo esclarecido
que são idênticas as disposições contidas no caput do Artigo 3º e no caput do
Artigo 6º. Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 23 de
novembro de 2017 Abel Diniz – Presidente Relator, Santiago de Lucas Ângelo Vice-Presidente e Cícero de Aquino – Membro. Realizada a leitura do parecer e
por contar com alterações sugeridas, o Senhor Presidente colocou em discussão.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº. 74/2017 :
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que d ispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018, e dá outras
providências, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, proponho à
apreciação dos nobres pares as seguintes sugestões: Modificação dos termos
“Emenda Constitucional n. 25/2000” por “Constituição da República”, conforme
sugestão constada no parecer jurídico desta Edilidade, esclarecendo que a referida
proposta deve atender às prescrições da Constituição da República Federativa do
Brasil e que a EC 25/2000 consiste apenas em uma alteração da Lei Maior,
devendo, assim, resultar na seguinte redação final: “Art. 5º. O Poder Legislativo
encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 01 de agosto , em
conformidade com a Lei Orgânica do Município e a Constituição da República.”
Por fim, a Comissão propõe a exclusão do “Art. 33. O orçamento anual das
Autarquias será aprovado por Decreto do Poder Executivo.” , também em
conformidade com o parecer jurídico emitido, que esclarece que o mesmo é ilegal
por contrariar a Lei Orgânica do Município, devendo ser, assim, renumerados os
artigos subsequentes. Assim, desde que realizada as alterações apontadas acima,
declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões,
23 de novembro de 2017, Abel Diniz – Presidente Relator, Santiago de Lucas
Ângelo - Vice-Presidente e Cícero de Aquino – Membro. Realizada a leitura do
parecer e por contar com alterações sugeridas, o Senhor Presidente colocou em
discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 05/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa de todos os Vereadores, que
concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social de São Paulo Deputado Federal Sr. Floriano Pesaro, não

havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 27 de novembro de 2017.
Aparecido Luiz – Presidente Relator, Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. O projeto cujo parecere
favorável acaba de ser lido poderá ser inserido na Ordem do Dia nas próximas
sessões. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.522/17 - Requer informações a respeito
dos planos e estudos realizados até o momento visando sanar a falta de vagas em
creches para o ano de 2018. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto
3.523/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar, por meio de
pintura, a Base Comunitária da Polícia Militar da Praça Melo Peixoto. 3.524/17 Requer informações sobre a possibilidade de se revisar os telefones públicos
(orelhões) instalados na cidade. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz:
3.525/17 - Requer informações sobre os dentistas que atuam na rede básica de saúde,
bem como os locais e horários em que atendem. 3.526/17 - Requer providências para
a destinação de emenda parlamentar para a ADAO - Associação Defensora dos
Animais de Ourinhos. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
3.527/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar obstáculo da
Rotatória Silvestre Palermo, na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues. 3.528/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir um parque infantil na Praça
Presidente Tancredo de Almeida Neves, entre as Ruas José Olímpio de Almeida e
Manoel Vieira Júnior. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 3.529/17 Requer providências para a destinação de emenda parlamentar para a ADO Associação dos Diabéticos de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 3.530/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 436/2017,
que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Monteiro Lobato Vila Perino. 3.531/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 462/2017, que
solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Eduardo Pacheco Chaves Vila Mano. 3.532/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
reparos e pintura na EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 3.533/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de ar condicionado em
todas as salas de aula da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 3.534/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reparos e melhorias na calçada da
Rua 9 de Julho, defronte à Diretoria de Ensino de Ourinhos e Região.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.535/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma brinquedoteca na UBS
"Vila Odilon". 3.536/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar uma brinquedoteca na UBS "Dr. Fuad José Pedro" - Jardim São Judas
Tadeu. 3.537/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma
brinquedoteca na UBS "Marcos Reginato" - Jardim Itamaraty. 3.538/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma brinquedoteca na UBS
"Profa. Ercília Siqueira Hernandes" - Vila Margarida. 3.539/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se disponibilizar uma brinquedoteca na UBS da Vila Brasil.

3.540/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma
brinquedoteca na UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 3.541/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar uma brinquedoteca na UBS "Tiãozinho" - Vila São Luiz. 3.542/17 Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma brinquedoteca na
UBS "Dr. Ricardo Franklin Mello" - Parque Minas Gerais. 3.543/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma brinquedoteca no PSF
"Luiz Sedassari" - Parque Pacheco Chaves. 3.544/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar uma brinquedoteca na UBS "Daniel Baltus" (UBS
do CAIC). 3.545/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar
uma brinquedoteca no PSF da Vila Nova Sá. 3.546/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar uma brinquedoteca no PSF "José Carlos Garcia" Jardim Josefina. 3.547/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar uma brinquedoteca no PSF "Jerônimo Leide" - Jardim São Carlos.
3.548/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma
brinquedoteca no Núcleo de Saúde - Jardim Matilde. 3.549/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se disponibilizar uma brinquedoteca na USF "Vereador
Adilson Ramon Monteiro Rodrigues" - Jardim Guaporé. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 3.550/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 466/2017, que solicita recapeamento asfáltico na Rua Cláudio Luís dos
Santos - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 3.551/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando à construção de calçada na Praça Melo Peixoto, na lateral do
palco, que dá acesso aos banheiros. Requerimento do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 3.552/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar maior segurança para os campeonatos de futebol realizados no
Município, através da inclusão da Atividade Delegada da Polícia Militar nesses
eventos. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 3.553/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no escoamento da água do
chafariz da Praça Melo Peixoto. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 3.554/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se estender o horário
de funcionamento da farmácia da UBS "Tiãozinho" até as 22 horas, tendo em vista a
proximidade da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", de forma a facilitar para os
munícipes que necessitam de remédios após as 19 horas. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 3.555/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir estacionamento rotativo no campo de futebol da Rede
Ferroviária, localizado na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves nº 86 - Vila
Margarida. 3.556/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se trocar a pia da
cozinha por pia em aço inox, adquirir colchonetes e carrinhos e realizar o plantio de
árvores no NEI "Curumim". Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 3.557/17 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis
na UBS "Tiãozinho", localizada na Rua Celestino Lopes Bahia, 523 - Vila São Luiz.
Requerimento do Vereador Salim Mattar: 3.558/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 322/2017, que requer informações sobre a existência de projeto e
cronograma de execução para o prolongamento da iluminação do canteiro central na

Rodovia Raposo Tavares, entre o acesso à Vila Brasil e o trevo da Vila São Luiz.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.559/17 - Requer
informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Vila Odilon",
localizada na Rua Liberdade, 387. Requerimento do Vereador Salim Mattar:
3.560/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 356/2017, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução da pavimentação asfáltica
no final da Rua Alpino Buratti, próximo à Rodovia Mello Peixoto. Requerimentos
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.561/17 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis na UBS "Região Oeste" - Jardim São Judas
Tadeu. Requerimento do Vereador Salim Mattar: 3.562/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 502/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se criar equipes permanentes para a poda de árvores, visando
melhorar a visualização de sinais e radares de trânsito, bem como melhorar a
luminosidade dos postes de iluminação pública. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 3.563/17 - Requer informações sobre as especialidades
médicas disponíveis na UBS "Dr. Ricardo Franklin Mello", localizada na Rua
Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, 477 - Parque Minas Gerais. 3.564/17 Requer informações a respeito da possibilidade de se estender o Programa Acessa
São Paulo para o CRAS III "Márcio Henrique Fabiano", na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, 3.120, de forma a levar o acesso à internet gratuita para os bairros
mais carentes da cidade. 3.565/17 - Requer informações a respeito da possibilidade
de se estender o Programa Acessa São Paulo para o CRAS IV "Sônia Maria Ferreira",
na Rua Osório Alves da Silva, 565, de forma a levar o acesso à internet gratuita para
os bairros mais carentes da cidade. 3.566/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se estender o Programa Acessa São Paulo para o CRAS II "Maria
Aurora Gomes de Leão - Tata de Leão", na Rua Álvaro Doriguelo, 270, de forma a
levar o acesso à internet gratuita para os bairros mais carentes da cidade.
Requerimentos do Vereador Salim Mattar: 3.567/17 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 545/2017, que requer informações sobre o cronograma de
execução de limpeza das margens e tubos sob a ponte do Córrego Jacú, no
cruzamento com a Rua Achilles Zamboni, no Parque Pacheco Chaves. 3.568/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 548/2017, que requer informações
sobre o cronograma para melhorias na pavimentação e no escoamento de águas
pluviais na Rua Padre Rui Cândido da Silva. 3.569/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 561/2017, que requer informações sobre projetos e cronograma de
execução para o término da construção de emissário de esgoto, a fim de se evitar sua
emissão no Córrego do Jacú. 3.570/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 968/2017, que requer informações sobre medidas adotadas para a instituição do
Programa Saúde da Mulher e dá outras providencias, prevista pela Lei nº 5.889/2013,
de autoria deste Vereador. 3.571/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
969/2017, que requer informações sobre medidas adotadas para a criação do
Programa de Apoio às Vitimas de Acidente Vascular Cerebral - AVC - e dá outras
providências, prevista pela Lei nº 5.918/2013, de autoria deste Vereador. 3.572/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.014/2017, que requer informações a
respeito das providências adotadas para a criação do Programa da Saúde do Homem,

de acordo com a Lei n°. 5.982, de 9 de setembro de 2013. 3.573/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.017/2017, que requer informações sobre medidas
adotadas a respeito das condições das calçadas (passeios públicos) a fim de se
providenciar a retirada de desníveis, buracos ou outro problema que venha favorecer
a ocorrência de quedas de pedestres. 3.574/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.020/2017, que requer informações sobre projetos e cronograma de
execução do recapeamento asfáltico da Rua Silva Jardim, em especial no trecho que
faz cruzamento com a Rua do Expedicionário até o cruzamento com a Rua Alberto
Mori. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.575/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir um campo de futebol nas
proximidades do Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimento do Vereador
Salim Mattar: 3.576/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.134/2017, que requer informações do DER - Departamento de Estradas de
Rodagem - sobre a possibilidade de se executar reparos na Rodovia Raposo Tavares,
no trecho do trevo de acesso ao Distrito Industrial Oriente Mori, nas duas mãos de
rolamento, para melhorias no escoamento das águas pluviais. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.577/17 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis na UBS "Marcos Reginato", localizada na
Avenida Maria Paulina Melchior da Silva, 128 - Jardim Itamaraty. 3.578/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se ampliar a capacidade de vagas na
supercreche NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico" - Residencial Recanto
dos Pássaros, tendo em vista o eminente crescimento daquela região devido à entrega
das novas casas populares e aos novos loteamentos. 3.579/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se tornar prioridade a instalação de lâmpadas de LED nas
proximidades dos pontos de ônibus circular do Município, bem como ao redor das
escolas que ministram aulas no período noturno, de forma a proporcionar maior
segurança aos munícipes. 3.580/17 - Requer informações a respeito da possibilidade
de se estender o Programa Acessa São Paulo para o CRAS I "Rute Misato", na Rua
Celestino Lopes Bahia, 1.051, de forma a levar o acesso à internet gratuita para os
bairros mais carentes da cidade. 3.581/17 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis na UBS "Dr. Hélio Migliari", localizada na Rua
Luiz Nogueira, 310 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 3.582/17 Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no PSF da Vila
Nova Sá, localizado na Rua Chile, 50. 3.583/17 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis no PSF "José Carlos Garcia", localizado na Rua
Mário Furini, 110 - Jardim Josefina. 3.584/17 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis no Núcleo de Saúde Parque Pacheco Chaves,
localizado na Rua Maria Pacheco e Chaves, 781. 3.585/17 - Requer informações
sobre as especialidades médicas disponíveis no Núcleo de Saúde Jardim São Carlos,
localizado na Rua Wagner Geraldo Martins Tavares, 148. 3.586/17 - Requer
informações sobre as especialidades médicas disponíveis no Núcleo de Saúde Jardim
Matilde. 3.587/17 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis
na USF "Vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues", localizado na Rua Torazo
Kanda, 1.217 - Jardim Guaporé. 3.588/17 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis na UBS "Daniel Baltus" (UBS do CAIC),

localizada na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, 590. 3.589/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar placas informativas “Local Monitorado por
Câmeras” em todos os prédios públicos, ruas e praças, que estão sendo monitorados
pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 3.590/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer
maior assistência à ADAO - Associação de Defesa dos Animais de Ourinhos.
3.591/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar novos concursos
para especialidades médicas em falta no Município. 3.592/17 - Requer informações
sobre as ações realizadas para o desenvolvimento do turismo no Município. 3.593/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio público defronte
ao campo de futebol do Centro Social Urbano - CSU. 3.594/17 - Requer informações
sobre as medidas adotadas quanto à proliferação de pernilongos e outros insetos ao
redor do Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto Silva. 3.595/17 - Requer
informações sobre os professores de educação física contratados para projeto da
Prefeitura Municipal. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
3.596/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se manter creches plantões
no período de férias das crianças de forma a facilitar para as famílias, tendo em vista
que a grande maioria dos pais continuam a trabalhar nesse período. Requerimento
do Vereador Salim Mattar: 3.597/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, sobre as vagas de consultas médicas disponibilizadas pelo AME
"Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". Requerimentos do Vereador Éder Júlio
Mota: 3.598/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça
Humberto Mella - Jardim Ouro Verde. 3.599/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 70/2017, que solicita roçada e limpeza na viela que liga as Ruas Pedro
Alexandre e Ângelo Marchetti. 3.600/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.675/2017, que solicita operação “tapa-buracos” na Rua Luiz Barone, defronte aos
nºs 145, 155 e 165 – Jardim Veredas II. 3.601/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.669/2017, que solicita reperfilamento asfáltico no começo da Rua
Pedro Alexandre até próximo ao nº 140. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 3.602/17 - Requer informações sobre a possibilidade do Município
assumir o transporte escolar dos alunos que residem no Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi, no Jardim Colorado e na Vila Marcante, e estudam na EE
"Virgínia Ramalho". 3.603/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
891/2017, que requer informações sobre a previsão de entrega das casas populares do
Residencial Vandelena Moraes Freire - Recanto dos Pássaros 3. 3.604/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 93/2017, que requer informações sobre as
providências em relação ao trevo da Vila Brasil. 3.605/17 - Requer informações sobre
quantos e quais são os médicos especialistas nas seguintes áreas: oftalmologia,
neurologia, ortopedia, ginecologia, proctologia e otorrinolaringologia. 3.606/17 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar os Mutirões Itinerantes nos
bairros para a prevenção e detecção de doenças, disponibilizando, dentre outros,
exames de mamografia, oftalmologia e ortodontia. Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 3.607/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
132/2017, que requer informações sobre os estudos ou as medidas, em
desenvolvimento, que possam elevar o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -

do Município. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 3.608/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar uma academia da saúde e playground
no Sistema de Lazer 02 - Villarville. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 3.609/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 136/2017, que
requer informações a respeito das providências tomadas para a divulgação e
fiscalização da medida que atende ao Decreto n° 6.078/2011, que dispõe sobre o
tráfego de veículos pesados de carga, operações de carga e descarga na região central
da cidade e o estacionamento de veículos de transporte de cargas perigosas e
combustíveis na área urbana de Ourinhos e dá outras providências. 3.610/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 04/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir pistas de caminhada e de Bicicross em áreas
verdes. 3.611/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 33/2017, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias e solucionar os
problemas com os pontos de ônibus circular existentes no Município. 3.612/17 Requer informações a respeito das ações para combater ratos, cobras, aranhas e
escorpiões nos bairros do Município, no período de julho de 2017 até a presente data.
3.613/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, a respeito do
Evento Dança Ourinhos. 3.614/17 - Requer informações a respeito da estrutura e
manutenção do Cemitério Municipal. 3.615/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 47/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
desenvolver ações visando ao desenvolvimento turístico. 3.616/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 02/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se ampliar o incentivo ao esporte amador no Município, com a
reorganização das entidades responsáveis pela prática das variadas modalidades
esportivas. 3.617/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 48/2017, que
requer informações a respeito dos índices de fechamento ou falência de micro e
pequenas empresas. 3.618/17 - Requer informações sobre a possibilidade de enviar
cópias de todas as justificativas de transferências de servidores entre departamentos
ou secretarias da Prefeitura, entre autarquias e Prefeitura e entre Município e Estado.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.619/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar maior segurança aos
frequentadores do CEU - Centro de Esportes e Artes Unificados -, com a instalação
de câmeras de monitoramento e através da Atividade Delegada, realizada em parceria
com o 31º BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior -, principalmente no
período noturno, compreendendo das 18 às 24 horas, tendo em vista se tratar de um
lugar aberto e muito frequentado pelos munícipes da região. Requerimento do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.620/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se enviar a lista de todos os casos de assédio moral ocorridos na Prefeitura
Municipal e na Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, em 2017, bem como
quais as penalidades aplicadas, conforme a Lei Municipal nº 4.804/2003.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.621/17 - Requer
informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Profa.Ercília
Siqueira Hernandes" - Vila Margarida -, localizada na Rua Abuassali Abujamra, 410.
3.622/17 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS
"Dona Pepa" - Vila Brasil -, localizada na Rua Jornalista Heron Domingues, 647.

Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.623/17 - Requer informações a
respeito das aplicações de saneantes domissanitários, duas vezes ao ano, no Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, escolas,
postos de saúde, sede da Prefeitura Municipal e em todo imóvel próprio ou alugado
com grande movimentação de pessoas e de responsabilidade do Executivo, conforme
recomendação da vigilância sanitária do Município. Requerimento do Vereador
Salim Mattar: 3.624/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.579/2017, que requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se realizar reparos no calçamento
da Praça defronte à EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva", a fim de se
eliminar desníveis ocasionados por buracos e raízes de árvores que afloraram à
superfície, para se evitar acidentes (quedas) de munícipes que transitam pelo local.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.625/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir posto de saúde em área verde
situada na Rua Luiz Alberto Botelho - Jardim Vale do Sol. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.626/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 71/2017, que requer informações a respeito dos contratos de
terceirização de serviços, em vigor, atualmente. 3.627/17 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 76/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
criar o "Fórum Ourinhense 2017", em auditório, e podendo ser debatido ao vivo, online, com vistas à discussão dos problemas municipais, com todos os segmentos
formadores da comunidade. 3.628/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 119/2017, que requer informações a respeito da atual situação do aterro sanitário
(lixão), bem como o cronograma da construção da nova usina de reciclagem e do
aterro sanitário, para a resolução do problema de descarte de lixo, no Município.
3.629/17 - Requer informações sobre quantos médicos especialistas foram
contratados para as unidades de saúde, de janeiro de 2017 até a presente data.
Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 3.630/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde e playground no Sistema de
Recreio E - Jardim São Silvestre. 3.631/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar e instalar lâmpadas de LED na Praça 3 - Jardim
Europa. 3.632/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia
da saúde, playground e lâmpadas de LED na Praça Prefeito Dr. Teodoreto Ferreira
Gomes - Jardim Ouro Verde. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
3.633/17 - Requer informações a respeito de cópia dos estudos realizados em resposta
aos Requerimentos nºs 3 e 2.458/2017, que requer informações sobre a possibilidade
de se instituir a campanha permanente de orientação ao munícipe, a respeito da
prática de exercícios e outras atividades físicas, em locais públicos. Requerimento
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 3.634/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se aditar os convênios celebrados entre a Prefeitura Municipal e as
instituições de ensino superior, visando estender as bolsas de estudos aos dependentes
dos servidores públicos do Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 3.635/17 - Requer informações a respeito de cópia dos estudos realizados em
resposta aos Requerimentos nºs 14, 2.157 e 2.457/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se enviar o cronograma de instalação de redutores de

velocidade e/ou lombofaixas no Município. 3.636/17 - Requer informações a respeito
de cópia dos estudos realizados em resposta aos Requerimentos nºs 23 e 2.487/2017,
que requer informações a respeito das providências efetivas com relação à
informação e a conscientização dos condutores de veículos, visando coibir a alta
velocidade, no período de entrada e saída dos alunos das escolas municipais. 3.637/17
- Requer informações a respeito de cópia dos estudos realizados em resposta aos
Requerimentos nºs 24, 2.158 e 2.488/2017, que requer informações sobre a existência
de cronograma de obras de adequação dos próprios públicos municipais às pessoas
com deficiências físicas. 3.638/17 - Requer informações a respeito de cópia dos
estudos realizados em resposta aos Requerimentos nºs 25 e 2.489/2017, que requer
informações sobre a existência de programação de instalação de áreas de lazer nos
bairros do Município. 3.639/17 - Requer informações a respeito de cópia dos estudos
realizados, bem como do Processo nº 009944/2017, em resposta aos Requerimentos
nºs 28 e 2.493/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar
equipamentos para a captação de águas pluviais em todos os órgãos públicos do
Município. 3.640/17 - Requer informações a respeito de cópia dos estudos realizados
em resposta aos Requerimentos nºs 37 e 2.497/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar limpeza e desinfecção das caixas d'água instaladas em
órgãos públicos municipais. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
Requerimentos de Urgências apresentados à mesa: Requerimento de Urgência nº.
3.641/17 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo
nº. 05/2017. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido
o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto
de Decreto Legislativo nº 05/2017, proveniente de Todos os Vereadores, que concede
o título de "Cidadão Ourinhense" ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social
de São Paulo, Deputado Federal Sr. Floriano Pesaro. JUSTIFICATIVA: A presente
matéria tem o objetivo de prestar uma justa homenagem ao Deputado Federal Sr.
Floriano Pesaro - Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo,
concedendo o título de "Cidadão Ourinhense", por tratar-se de pessoa de extrema
atenção às necessidade de nosso Município. Diante disso, solicitamos que sobredito
projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões,
em 27 de novembro de 2017. Requerimento de Urgência nº. 3.642/17 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 06/2017. Senhor
Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário,
seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Decreto
Legislativo nº 06/2017, proveniente dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage,
Cícero de Aquino e Mário Sérgio Pazianoto, que concede o título de "Cidadão
Ourinhense" ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Wellington de Souza Moura.
JUSTIFICATIVA: A presente matéria tem o objetivo de prestar uma justa
homenagem ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Wellington de Souza Moura,
concedendo o título de "Cidadão Ourinhense", por tratar-se de pessoa indagável
caráter e que possui extrema preocupação às nossas necessidades, conquistando
importantes recursos para o nosso Município. Diante disso, solicitamos que sobredito
projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões,
em 27 de novembro de 2017. Os requerimentos de urgência lidos serão deliberados

na ordem do dia. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo
Secretário que realizasse a leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.605/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Achilles Zamboni. 2.606/17
- Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Antônio Ruiz. 2.607/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Helena Biazon Saladini.
2.608/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Antônio Miguel Pereira. 2.609/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Brasílica
Machado Bahia. 2.610/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Almiro Cardoso Pereira. Indicações do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.611/17 - Solicita revitalização urbana,
bem como limpeza, pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e
poda de árvores antigas em toda a extensão do Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi. 2.612/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza, pintura de
guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a
extensão do Jardim Alvorada. 2.613/17 - Solicita revitalização urbana, bem como
limpeza, pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de
árvores antigas em toda a extensão do Jardim Bela Vista. 2.614/17 - Solicita
revitalização urbana, bem como limpeza, pintura de guias e sarjetas, desentupimento
de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do Jardim Brasília.
2.615/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza, pintura de guias e
sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a
extensão do Jardim Brilhante. 2.616/17 - Solicita revitalização urbana, bem como
limpeza, pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de
árvores antigas em toda a extensão do Jardim Colorado. 2.617/17 - Solicita
revitalização urbana, bem como limpeza, pintura de guias e sarjetas, desentupimento
de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do Jardim Cristal.
2.618/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza, pintura de guias e
sarjetas e desentupimento de bocas de lobo em toda a extensão do Jardim das
Paineiras. 2.619/17 - Solicita revitalização urbana, bem como pintura de guias e
sarjetas e desentupimento de bocas de lobo em toda a extensão do Jardim do Sol.
2.620/17 - Solicita revitalização urbana, bem como pintura de guias e sarjetas e
desentupimento de bocas de lobo em toda a extensão do Jardim do Sol II. 2.621/17 Solicita revitalização urbana, bem como limpeza, pintura de guias e sarjetas,
desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do
Jardim Esmeralda. 2.622/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza,
pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores
antigas em toda a extensão do Jardim Flórida. Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 2.623/17 - Solicita a implantação de lombofaixa na Rua Eduardo
Peres, defronte ao nº 1.188. 2.624/17 - Solicita troca de lâmpadas da Rua Cláudio
Luís dos Santos, defronte ao nº 149, poste 805025. 2.625/17 - Solicita troca de
lâmpadas da Rua Antônio Soares da Silva, defronte ao nº 921. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 2.626/17 - Solicita troca de lâmpadas da Rua Ataliba

Leonel, defronte ao nº 7, poste 1.746. 2.627/17 - Solicita troca de lâmpadas da Rua
João Beltrame, defronte ao nº 229. 2.628/17 - Solicita troca de lâmpadas da Rua
Nelson Minucci, defronte ao nº 265, poste 30. 2.629/17 - Solicita a reparação da
calçada danificada em razão de serviços de limpeza em bueiro, na Rua Dimas Franco
de Arruda, defronte ao nº 225. 2.630/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Francisco de Vecchi Filho.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 2.631/17 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Stellio Machado Loureiro.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 2.632/17 - Solicita roçada e limpeza na
sede da Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves. 2.633/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Campos de
Azevedo - Jardim Nazareth. 2.634/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Alberto Fernandes Grillo – Jardim Nazareth. 2.635/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Carlos Machado
– Jardim Nazareth. 2.636/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Bernard Bozon Verduraz (Francês) – Jardim Nazareth. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 2.637/17 - Solicita a instalação de cobertura em
ponto de ônibus circular na Rua do Expedicionário, defronte ao nº 925. 2.638/17 Solicita a instalação de cobertura em pontos de ônibus circular, próximo às empresas
AVOA e JB Embalagens, na Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Indicações do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 2.639/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua
Francisco Nunes de Mello, entre os nºs 184 e 484 – Vila Odilon. 2.640/17 - Solicita
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Alpino Buratti - Vila Odilon.
2.641/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Ribeirão Claro, entre os nº. s 538
e 625 – Jardim Matilde. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
2.642/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e
sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a
extensão do Jardim Guaporé. 2.643/17 - Solicita revitalização urbana, bem como
limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de
árvores antigas em toda a extensão do Jardim Ideal. 2.644/17 - Solicita revitalização
urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de
lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do Jardim Manhatan. 2.645/17 Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas,
desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do
Jardim Santa Cecília. 2.646/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e
pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores
antigas em toda a extensão do Jardim Santa Fé. 2.647/17 - Solicita revitalização
urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de
lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do Jardim Santa Fé II. 2.648/17 Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas,
desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do
Jardim Santa Fé IV. 2.649/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e
pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores
antigas em toda a extensão do Jardim Santos Dumont II. 2.650/17 - Solicita
revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento

de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do Jardim São Judas
Tadeu. 2.651/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias
e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a
extensão do Jardim Vale do Sol. 2.652/17 - Solicita revitalização urbana, bem como
limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de
árvores antigas em toda a extensão do Loteamento Maria Christoni. 2.653/17 Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas,
desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do
Loteamento Mitsui. 2.654/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e
pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores
antigas em toda a extensão do Jardim Aurora. 2.655/17 - Solicita revitalização
urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de
lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do Residencial Parque dos
Diamantes. 2.656/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de
guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a
extensão da Nova Ourinhos. 2.657/17 - Solicita revitalização urbana, bem como
limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de
árvores antigas em toda a extensão do Parque Valeriano Marcante. 2.658/17 - Solicita
revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento
de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão da Vila Christoni.
2.659/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e
sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a
extensão do Loteamento Braz Christoni. 2.660/17 - Solicita revitalização urbana, bem
como limpeza e pintura de guias e sarjetas e desentupimento de bocas de lobo em
toda a extensão do Jardim Industrial. 2.661/17 - Solicita revitalização urbana, bem
como limpeza de guias e sarjetas e poda de árvores antigas em toda a extensão do
Jardim Santos Dumont. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.662/17 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Artibano Simeone. 2.663/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Dias Negrão. 2.664/17
- Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Dr. José Ermírio de Moraes. 2.665/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Alpino Buratti.
2.666/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Antônio Bertagnoli. Indicações do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 2.667/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura
de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em
toda a extensão da Vila Margarida. 2.668/17 - Solicita revitalização urbana, bem
como limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda
de árvores antigas em toda a extensão da Vila Nova Christoni. 2.669/17 - Solicita
revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas e
desentupimento de bocas de lobo em toda a extensão da Vila São Luiz. 2.670/17 Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas,
desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão do
Jardim Vista Alegre. 2.671/17 - Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e

pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores
antigas em toda a extensão da Vila Recreio. 2.672/17 - Solicita revitalização urbana,
bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e
poda de árvores antigas em toda a extensão do Jardim Paulista - 1ª Seção. 2.673/17 Solicita revitalização urbana, bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas,
desentupimento de bocas de lobo e poda de árvores antigas em toda a extensão da
Vila Sá. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.674/17 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das
Ruas Dr. Caio Mizubuti, Manoel da Silva Mano e Inelcino José de Oliveira. 2.675/17
- Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Pedro Padovan, José de Bastiani - Expedicionário", Aurora
Gonçalves Custódio e Anna Raymunda Natale. 2.676/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Izaira Saladini
Crivellari, Manoel da Borba Gato, Lázaro José Pereira, Antônio Raposo Tavares,
Orlando Tolotto, Zaia Merege Farah, Amélia das Neves Lopes e Augusta Alves
Stoppa. 2.677/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua 21 de Abril. 2.678/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Jandyra
Gomes de Oliveira e Doutor Osmar Viana. 2.679/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Fernando Costa.
2.680/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua José de Paula Vieira. 2.681/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Francisco
Romero. 2.682/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Fuad Jorge Neder. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 2.683/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Fernão Dias Paes Lemes. 2.684/17 - Solicita a instalação de
balanção de concreto na Rua Joaquim Floriano da Silva, esquina com a Rua João
Ferreira, a fim de eliminar problemas com poças de água, principalmente em dias
com chuvas torrenciais, causando grande transtorno aos moradores. 2.685/17 Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Masaichi Nishiyama, defronte ao nº 345.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.686/17 - Solicita a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 15 de
Novembro. 2.687/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Jorge Tibiriçá. 2.688/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Antônio
Saladini. 2.689/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Campos Salles. 2.690/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Maria Pires
Christoni. 2.691/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Bartholomeu Diaz Martinês. 2.692/17 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Livino José de Oliveira. 2.693/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Enfermeiro José Augusto Ribeiro.
2.694/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em

toda a extensão da Rua Dr. Cássio Ciampolini. 2.695/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Gaspar Ricardo.
2.696/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Pedro de Toledo. 2.697/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Olympio
Coelho Tupiná. 2.698/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas
de LED em toda a extensão da Rua Antônio José de Souza. 2.699/17 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da
Travessa Tiradentes. 2.700/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Amazonas. 2.701/17 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Pará. 2.702/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão da Rua Barão do Rio Branco. 2.703/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João Lopes
Martins. 2.704/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua João Villar Péres - Villarville. 2.705/17 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Hermínia Jesus Madeira - Jardim Matilde. 2.706/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Sidney
Benedito de Oliveira - Vila São Silvestre. 2.707/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Amélia de Jesus
Madeira - Jardim Furlan. 2.708/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Joaquim Luiz da Costa - Jardim
Paulista. 2.709/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Sílvio Correia da Silva - Nova Ourinhos. 2.710/17 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Pedro Marques Leão - Jardim Paulista. 2.711/17 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Dr. Arlindo Viveiros Figueiredo - Jardim Matilde. 2.712/17 - Solicita a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Ribeirão
Claro - Jardim Matilde. 2.713/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Maria Flores Morales Moya - Jardim
Paulista. 2.714/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Graciano Raccanello - Jardim Paulista. 2.715/17 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Narciso Nicolosi. 2.716/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João Moya Restoy - Jardim
Paulista. 2.717/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Etelvina Gonçalves Penna. 2.718/17 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Reynaldo Azevedo - Jardim Paulista. 2.719/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Reverendo Manoel Alves
de Brito. 2.720/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Antônio Guilherme da Silva. 2.721/17 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua

Apuco Tavares de Souza. 2.722/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Benedita Fernandes Cury. 2.723/17 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua João Albano. 2.724/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Dorival Gama. 2.725/17 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Vicente do Amaral. 2.726/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Miguel Vieira da Silva.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.727/17 - Solicita operação
“tapa-buracos” na Rua Chile, entre os nº. s. 375 e 493. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 2.728/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Arturo Cassiolato - Jardim Matilde.
2.729/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Ipaussu - Jardim Matilde. 2.730/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José das Neves
Júnior - Jardim Matilde. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.731/17
- Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Francisco
Novelli - Jardim Guaporé. 2.732/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Paulo Duzi - Jardim Guaporé. 2.733/17 - Solicita a instalação
de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Torazo Kanda - Jardim Guaporé.
2.734/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Graciliano Ramos - Jardim Guaporé. 2.735/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Pedro Amadeu - Jardim Guaporé. 2.736/17 - Solicita
a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Aparecido Leme Jardim Guaporé. 2.737/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Milton Crivelli - Jardim Guaporé. 2.738/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Henrique Seifert - Jardim Guaporé.
2.739/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua D Jardim Santa Felicidade. 2.740/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua F - Jardim Santa Felicidade. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 2.741/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Marechal Deodoro. Indicação do
Vereador Abel Diniz Fiel: 2.742/17 - Solicita instalação de redutores de velocidade
na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, próximo ao nº 115 - Jardim Flamboyant -, em
frente ao NEI "Dulcinéia Aparecida Silvestrini Martins". Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 2.743/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas João Jorge Neder, Francisco Pires,
Braz Christoni, Vinícius Persiani e Horácio Berlink - Jardim Bela Vista. 2.744/17 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Conselheiro Prado, 14 de Julho, 7 de Setembro, 12 de Outubro e 3
de Maio - Vila Margarida. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
2.745/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Hermínia Crivellari Ferrari - Jardim Guaporé. 2.746/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 01 - Jardim Santa Felicidade II.
2.747/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua 04 -

Jardim Santa Felicidade II. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
2.748/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Avenida Horácio Soares. Indicação do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.749/17 - Solicita revitalização urbana,
bem como limpeza e pintura de guias e sarjetas, desentupimento de bocas de lobo e
poda de árvores antigas em toda a extensão do Loteamento Santa Cecília. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das
Moções apresentadas: Moção dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Éder Júlio
Mota: 282/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Salvatina de Oliveira Miranda.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 283/17 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Luiz Leite. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 284/17 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Anísio Donizetti Paschoal. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 285/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Francisco de Souza
Araújo. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 286/17 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Olinto Rodrigues. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 287/17 - De
congratulações e aplausos à equipe de reparos e manutenção elétrica da Prefeitura
Municipal. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 288/17 - De
congratulações à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em especial aos
Professores Luis Fabiano (Baiano), Nando, Rogério Barbosa, Rone e a todos os
atletas, pelos títulos regionais conquistados nas categorias sub 13 e sub 15. 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 Vereador Santiago de Lucas Ângelo pediu destaque ao
Requerimento nº 3.634. 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
3.522 a 3.640/2017 e as Moções de nº.s 287 e 288/2017/2017, com exceção da
matéria destacada. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
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. 3.641/17 de autoria do Vereador Salim
Mattar que requer urgência especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº
05/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal
e APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência
e por contar com parecer favorável já lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o

Projeto de Decreto Legislativo nº. 05/2017 . Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, o Senhor Presidente solicitou aos funcionários da Secretaria que fossem
distribuídas as cédulas para votação. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a
chamada para que os Vereadores depositassem os votos na urna. Em seguida, o
Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas Ângelo para acompanharem a
apuração dos votos. Feita a contagem dos votos, o Sr. Presidente declarou
APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº. 05/2017, com quinze votos
favoráveis. A seguir, Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de
Urgência nº. 3.642/17 de autoria dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Cícero de
Aquino e Mário Sérgio Pazianoto, que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Decreto Legislativo nº. 06/2017. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência e por contar com parecer favorável
já lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº.
06/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou
aos funcionários da Secretaria que fossem distribuídas as cédulas para votação. Logo
após, o Primeiro Secretário realizou a chamada para que os Vereadores depositassem
os votos na urna. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores
Vereadores Alexandre Florencio Dias, Caio César de Almeida Lima e Cícero de
Aquino para acompanharem a apuração dos votos. Feita a contagem dos votos, o Sr.
Presidente declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº. 06/2017,
com quinze votos favoráveis. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
segunda discussão a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº.
02/2017 de autoria do 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. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o
Senhor Presidente colocou em segundo turno a votação nominal, APROVADO com
quatorze votos favoráveis. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem
do Dia fizeram o uso da palavra, os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto,
Raquel Borges Spada, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel,
Anísio Aparecido Felicetti, Caio César de Almeida Lima e Éder Júlio Mota. 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 Primeira Sessão Ordinária e comunicou que após o encerramento da
presente sessão ordinária será realizada a Nona Sessão Extraordinária. 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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