ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e trinta e um 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 Terceira 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 Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio em
memória do Sr. Sérgio Akira Numa. Por questão de ordem, o Vereador Mário Sérgio
Pazianoto solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Iraci Alencar. Na
sequência, o Senhor Presidente comunicou que o expediente ficará reduzido ao tempo
de trinta minutos contados do final da votação da Ata conforme o Artigo 214 do
regimento interno devido à apreciação em primeiro turno do Projeto de Lei
Orçamentário, enquanto que a Ordem do Dia será reservada, exclusivamente, para
discussão e votação da matéria. O Senhor Presidente informou que para o uso da
palavra na explicação pessoal (3ª parte da sessão), destinada à manifestação dos
Vereadores sobre atitudes pessoais, assumidas durante a sessão ou no exercício do
mandato, as inscrições deverão ser solicitadas ao Primeiro Secretário até o término do
intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. A seguir,o o
Sr. Presidente colocou em votação as Atas da 42ª. Sessão Ordinária e da 10ª. Sessão
Extraordinária, aprovadas por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Ofício nº. 37/2017 da Prefeitura
Municipal referente ao Projeto de Lei Complementar nº. 35/2017: "Excelentíssimo
Senhor Presidente. Solicitamos à Vossa Excelência a retirada do Projeto de Lei
Complementar 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, Carreira e
Vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos enviado através do Ofício nº.
26/11/2017 do dia 13 de novembro de 2017. Agradecemos à Vossa Excelência a
atenção dispensada ao assunto e valemos da oportunidade para reiterar os protestos

de nossa elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Lucas Pocay Alves
da Silva – Prefeito Municipal ao Excelentíssimo Senhor Alexandre Araujo Dauage –
Presidente da Câmara Municipal". Lido o ofício, o Senhor Presidente solicitou à
Secretaria da Casa os procedimentos de praxe para a retirada do Projeto de Lei
Complementar nº.35/2017. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: E-mail da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO encaminhando o
Requerimento nº 2.633, de 2017, de autoria do Deputado Coronel Telhada, que
propõe voto de congratulações pelo aniversário do município de Ourinhos. Ofício
1012-R/2017/SR Bauru/GIGOV/BU, recebido via e-mail, da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, informando sobre a emissão de créditos de recursos financeiros no valor
de R$ 24.725,00 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) e R$ 196.400,00
(cento e noventa e seis mil e quatrocentos reais) para o Programa Planejamento
Urbano, que tem por objeto o recapeamento asfáltico-CBUQ em diversas ruas da
cidade de Ourinhos. Ofício SMPF/Contabilidade 369/2017 da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, informando sobre a
transferência de recursos da União a esta Municipalidade, em novembro de 2017.
Ofício nº 402/17/DA-EXP. da SAE, encaminhando as Portarias nºs 182 a 197/17,
bem como processos de compras e serviços do mês de novembro de 2017. Ofício
SMPF-371/2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria
referentes ao período de 13 a 30 de novembro de 2017. E-mail da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO encaminhando o Requerimento nº
2.718, de 2017, de autoria da Deputada Beth Sahão, que propõe voto de
congratulações pelo aniversário do município de Ourinhos. E-mail da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO encaminhando o Requerimento nº
2.662, de 2017, de autoria do Deputado Sebastião Santos, que propõe voto de
congratulações pelo aniversário do município de Ourinhos. Os ofícios que foram
lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Dando
continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do Parecer Jurídico referente à Emenda do Projeto de Lei nº.39/2017: Solicita-se
verbalmente instruções legais e constitucionais sobre a Emenda nº. 01 (ADITIVA)
ao Projeto de Lei Complementar nº. 39/2017 que dispõe sobre a modernização e
outorga de concessão do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul no
Município de Ourinhos e dá outras providências, de autoria do Chefe do Poder
Executivo o qual objetiva adicionar o Artigo 14. A Emenda pretende assegurar
que o Poder Executivo Municipal mantenha 110 vagas para menores assistidos
pela AMO-SIM enquanto perdurar a concessão do serviço objeto do presente
Projeto de Lei Complementar. Junto à justificativa, eis o relatório: Passo a
opinar, a Emenda em análise possui a intenção de assegurar aos menores
assistidos pela Associação Mirim de Ourinhos as vagas do serviço do sistema
estacionamento rotativo, porém verifica-se que trata-se de Emenda que visa
atribuir ao Poder Executivo uma obrigação, qual seja, assegurar as vagas aos
menores assistido pela Associação cuja administração compete exclusivamente
ao Poder Executivo Municipal interferindo nas competências administrativas do

supra mencionado. Poder nítida portanto, à violação ao princípio constitucional
da separação do Poderes. Por outro viés, de grande entendimento juri prudencial
embora entenda desnecessária manifestação pelo vício acima detectado e a
ocorrência equivocada da criação de nova despesa ao Poder Executivo sem
previsão orçamentária e também sem indicação da fonte de custeio. Assim, em
fase de controle de constitucionalidade e legalidade preventivos, opina-se pela
ilegalidade da Emenda ADITIVA analisada. É o parecer, Ourinhos 11 de
dezembro de 2017, João Paulo Penha – Procurador Jurídico; Diego Scandolo de
Mello – Secretário para Assuntos Jurídicos. O parecer jurídico lido ficará à
disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Em seguida, o Sr,
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº. 109/17 oriundo do Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da Lei
nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos
V e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá
outras providências. Projeto de Lei nº. 110/17 de iniciativa do Prefeito Municipal
que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 392.312,10
(Trezentos e noventa e dois mil, trezentos e doze reais e dez centavos) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 111/17 de procedência dos Vereadores Cícero de
Aquino e Alexandre Araujo Dauage que dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Sistema de Lazer Eiji Marvulle Nagae). Emenda nº. 10/2017 proveniente
da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento composta pelos Vereadores Abel
Diniz Fiel, Santiago de Lucas Ângelo e Cícero de Aquino - Emenda nº. 01
(ADITIVA) ao 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, que acrescenta o Art. 5º, dispondo sobre as emendas individuais dos Vereadores
ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, renumerando, assim, o atual Art. 5º do
referido Projeto para 6º. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões
competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o
regimento interno. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento à Emenda nº.
10/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Santiago de Lucas
Ângelo e Cícero de Aquino, Emenda nº 01 (Aditiva) ao 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, que acrescenta o Art. 5º,
dispondo sobre as emendas individuais dos Vereadores ao Projeto de Lei
Orçamentária Anual, renumerando, assim, o atual Art. 5º do referido Projeto para 6º,
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, 11
de dezembro de 2017. Cícero de Aquino - Membro Relator; Santiago de Lucas
Ângelo Vice-Presidente; Abel Diniz Fiel - Presidente. A emenda cujo parecer
favorável acaba de ser lido será inserida na Ordem do Dia da presente sessão.
Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a

leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 3.721/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
criar um programa de revitalização de praças públicas. 3.722/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se ampliar a divulgação das vagas de emprego
oferecidas pelo PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador. 3.723/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um prédio com melhor
estrutura física, bem como com todos os recursos de acessibilidade para a instalação
do Acessa São Paulo, que hoje está localizado na Praça Henrique Tocalino nº 272,
mas atualmente encontra-se desprovido de todos os recursos de acessibilidade.
3.724/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública,
sobre a possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o
vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim Europa.
3.725/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública,
sobre a possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o
vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Virgínia Ramalho" - Vila Nova
Sá. 3.726/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança
Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a
inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Prof. Dalton Morato
Villas Boas" - Vila Santa Maria. 3.727/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE
"Domingos Camerlingo Caló" - Vila Recreio. 3.728/17 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar
câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas
dependências da EE "Profa. Esmeralda Soares Ferraz" - Vila Sá. 3.729/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o
vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Horácio Soares". 3.730/17 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o
vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Prof. José Augusto de Oliveira" Jardim América. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 3.731/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar nos 49 prédios escolares (públicos
municipais) hidrantes e equipamentos necessários contra incêndios, como alarmes e
extintores, bem como oferecer cursos de capacitação de uso de equipamentos aos
funcionários e treinamento de rota de fuga com todos os alunos, para que assim esses
prédios escolares recebam o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 3.732/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 2.315/2017, que solicita reperfilamento asfáltico na Rua
Pedro Padovan, próximo ao nº 460 - Jardim Imperial. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 3.733/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
reforma geral da quadra poliesportiva do Jardim Itamaraty. 3.734/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar, bem como instalar iluminação
pública nas vielas da Vila Nossa Senhora de Fátima e do Jardim Paris. 3.735/17 Requer informações da Associação Centro Esportivo sobre a data prevista para o

início das aulas de futebol nos bairros em 2018. Requerimentos do Vereador Cícero
de Aquino: 3.736/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir o
Centro de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio) ao sistema da Central de
Videomonitoramento. 3.737/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar vagas para estacionamento em 45º no canteiro central da Rua do
Expedicionário, nos trechos defronte à Camda, à Ourimadeiras, ao Ginásio Municipal
de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho", ao Tiro de Guerra, ao Fórum e à
Ouricar. 3.738/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir no
Calendário Oficial do Município, no terceiro domingo de novembro, o Encontro de
Carros Antigos, organizado pelo C.A.R. - Clube de Antigos e Raridade de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 3.739/17 - Requer informações do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) sobre a possibilidade de se trocar as
lâmpadas queimadas, bem como instalar mais postes de iluminação no canteiro
central do trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 3.740/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno
e nas dependências da EE "Prof. José Maria Paschoalick" - Jardim das Paineiras.
3.741/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE
"Profa. Josepha Cubas da Silva" - Parque Minas Gerais. 3.742/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma
a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Profa. Justina de
Oliveira Gonçalves" - Vila São Francisco. 3.743/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o
vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da
Silva" - Jardim Matilde. 3.744/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas
dependências da EE "Pedro Antônio Ferraz de Andrade" - Jardim Itamaraty. 3.745/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento,
de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Recanto dos
Pássaros" - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 3.746/17 - Requer
informações, junto ao 31º BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior -, sobre a
possibilidade de se manter a ronda escolar no período de recesso escolar e férias, nas
escolas públicas, de forma a inibir vandalismo e furtos. 3.747/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, sobre a possibilidade de se
criar um programa de atividades para crianças e adolescentes, no período de recesso
escolar e férias. 3.748/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Educação, sobre a possibilidade de se criar um programa de atividades para crianças
e adolescentes, no período de recesso escolar e férias. 3.749/17 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a possibilidade de se criar um
programa de atividades para crianças e adolescentes, no período de recesso escolar e
férias. 3.750/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bancos de
concreto no pátio da EE "Recanto dos Pássaros", pois não há bancos na escola para
os alunos durante o intervalo. 3.751/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre a

possibilidade de se realizar convênios ou parcerias com entidades de forma a
viabilizar a criação e a soltura de peixes no lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. 3.752/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, a respeito dos planos e das ações realizadas para inibir
vandalismo e furtos nas escolas públicas estaduais e municipais, no período de férias
escolares. 3.753/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias nos bebedouros em locais públicos, onde são realizadas as aulas de zumba.
3.754/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação, sobre a possibilidade de se realizar doações de artigos esportivos, como
bolas de vôlei, futebol e basquete e redes para as associações de moradores de
bairros, de forma que estas possam realizar atividades junto à comunidade no período
de férias escolares. 3.755/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar uma maior divulgação dos órgãos públicos que funcionarão durante o período
de festas de fim de ano. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
3.756/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 930/2017, que solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua João Zaki
Abucham. 3.757/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 931/2017, que
solicita reperfilamento em toda a extensão da Rua Fábio Francisco Bordim de
Camargo. 3.758/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 932/2017, que
solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Miguel
de Moraes. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.759/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.098/2017, que solicita melhorias e execução de
serviços no Jardim São Carlos. 3.760/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.099/2017, que solicita melhorias e execução de serviços no Parque Minas Gerais.
3.761/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.100/2017, que solicita
melhorias e execução de serviços na Vila Boa Esperança. 3.762/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.101/2017, que solicita melhorias e execução de serviços
no Jardim Itamaraty. 3.763/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.102/2017, que solicita melhorias e execução de serviços no Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. 3.764/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.108/2017, que solicita a execução de serviços e melhorias em geral no Jardim
Itaipava. 3.765/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.109/2017, que
solicita a execução de serviços e melhorias em geral no Parque Pacheco Chaves.
3.766/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.111/2017, que solicita a
execução de serviços e melhorias em geral no Jardim Guaporé. 3.767/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.112/2017, que solicita a execução de serviços e
melhorias em geral no Jardim Anchieta. 3.768/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.113/2017, que solicita a execução de serviços e melhorias em geral no
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 3.769/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.114/2017, que solicita a execução de serviços e melhorias em geral no
Conjunto Habitacional Ourinhos G. 3.770/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.115/2017, que solicita a execução de serviços e melhorias em geral no
Jardim das Paineiras. 3.771/17 - Requer informações a respeito de funcionários
desviados de suas funções originais. 3.772/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 225/2017, que requer informações a respeito das medidas previstas

visando ao aumento da quantidade de médicos, para atendimento na Rede Básica de
Saúde. 3.773/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 214/2017, que
requer informações sobre a possibilidade de se fornecer medicamentos pela Rede
Municipal de Saúde aos finais de semana e feriados em, pelo menos, um plantão.
3.774/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 167/2017, que requer
informações a respeito das condições do pavimento asfáltico de todas as ruas do
Município. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz 3.775/17 - Requer
informações sobre qual é a data prevista para dar início ao Campeonato Varzeano de
2018. 3.776/17 - Requer informações sobre qual é a data prevista para dar início ao
Campeonato de Futsal de 2018. 3.777/17 - Requer informações sobre qual é a data
prevista para poder utilizar o Campo de Futebol Djalma Bahia - Monstrinho.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.778/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 802/2017, que solicita a implantação de lombofaixa na
Rua do Expedicionário, próximo à Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.779/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 866/2017, que solicita a
reforma ou realização de melhorias na UBS "Daniel Baltus" (UBS do CAIC).
3.780/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.082/2017, que solicita
melhorias e execução de serviços no Jardim Paris. 3.781/17 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.083/2017, que solicita melhorias e execução de serviços no
Residencial Recanto dos Pássaros. 3.782/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 1.084/2017, que solicita melhorias e execução de serviços no Jardim São Silvestre.
3.783/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.091/2017, que solicita
melhorias e execução de serviços no Jardim Ouro Verde. 3.784/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.092/2017, que solicita melhorias e execução de serviços
no Jardim Europa. 3.785/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.093/2017,
que solicita melhorias e execução de serviços na Vila Califórnia. 3.786/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.094/2017, que solicita melhorias e execução de
serviços no Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau - CDHU. 3.787/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.095/2017, que solicita melhorias e execução de
serviços na Vila Margarida. 3.788/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
165/2017, que requer informações sobre o levantamento atual do cadastro patrimonial
de todo o sistema de iluminação pública do Município. 3.789/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 130/2017, que requer informações, junto às
Secretarias Municipais, a respeito do cumprimento da legislação vigente, relativo ao
estabelecimento de datas comemorativas, nas respectivas áreas de atuação. 3.790/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 124/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se criar o Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas, na
página da internet da Prefeitura Municipal. 3.791/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 114/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se enviar
lista contendo todos os prédios e próprios públicos municipais, com endereços, gastos
com manutenção, suas documentações e valores venais imobiliários correspondentes.
3.792/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 110/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se enviar planilha detalhada, contendo a
situação atual de todos os bueiros, bocas de lobo e galerias, por bairro, bem como o
cronograma de manutenção para 2017. 3.793/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o

Requerimento nº 101/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
desenvolver um programa de economia de energia elétrica em todos os órgãos e
setores da Administração Municipal. 3.794/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 100/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
desenvolver um programa de economia de água em todas as secretarias, órgãos e
setores, da Administração Municipal. 3.795/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 99/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se prever,
nos editais de licitação e nos contratos decorrentes, cláusula que exija a contratação
de um percentual de pessoas com deficiência pela empresa vencedora, quando for o
caso. 3.796/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 98/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se identificar, com placas apropriadas, as
nascentes e os mananciais do Município, informando sobre as penalidades pelos
danos causados. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 3.797/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.817/2017, que solicita reperfilamento asfáltico
em toda a extensão da Rua São José - Vila São Francisco. 3.798/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.821/2017, que solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Almiro Cardoso Pereira - Cidade Jardim. 3.799/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.754/2017, que solicita operação “tapa-buracos” na Rua
Amélia de Jesus Madeira - Jardim Furlan. Dando continuidade, o Senhor Presidente
solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das Indicações apresentadas à
mesa: Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.796/17 - Solicita poda de
árvore na Rua Gonçalo Ferreira de Moraes, no cruzamento com a Rua Reverendo
Manoel Alves de Brito - Jardim Ouro Verde. 2.797/17 - Solicita pintura de sinalização
de solo (Faixa de Pedestre) na Rua Francisco Constante Netto, defronte ao NEI
“Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha” - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.798/17 - Solicita
roçada na EE "Prof. José Augusto de Oliveira" - Jardim América. 2.799/17 - Solicita
roçada na EE "Prof. José Maria Paschoalick" - Jardim das Paineiras. 2.800/17 Solicita roçada na EE "Profa. Josepha Cubas da Silva" - Parque Minas Gerais.
2.801/17 - Solicita roçada na EE "Profa. Justina de Oliveira Gonçalves" - Vila São
Francisco. 2.802/17 - Solicita roçada na EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva"
- Jardim Matilde. 2.803/17 - Solicita roçada na EE "Pedro Antônio Ferraz de
Andrade" - Jardim Itamaraty. 2.804/17 - Solicita roçada na EE "Recanto dos
Pássaros" - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 2.805/17 Solicita pintura de sinalização de solo e demarcação de estacionamento para motos
defronte à EE "Recanto dos Pássaros" - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.806/17 - Solicita
patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Avenida Octávio Grandini.
2.807/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão das
ruas do Parque Valeriano Marcante. 2.808/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Rua Luiz Cyriaco de Carvalho, defronte ao nº 110 - Loteamento Mitsui. Indicações
do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.809/17 - Solicita melhorias na infraestrutura
do Jardim Josefina. 2.810/17 - Solicita melhorias na infraestrutura da Vila São Luiz.
2.811/17 - Solicita melhorias na infraestrutura da Vila Christoni. 2.812/17 - Solicita
melhorias na infraestrutura do CDHU. Indicações do Vereador Carlos Alberto

Costa Prado: 2.813/17 - Solicita a instalação de placas de advertência (Área Escolar)
nas proximidades da EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim Europa. 2.814/17 - Solicita a
instalação de placas de advertência (Área Escolar) nas proximidades da EE "Virgínia
Ramalho" - Vila Nova Sá. 2.815/17 - Solicita a instalação de placas de advertência
(Área Escolar) nas proximidades da EE "Prof. Dalton Morato Villas Boas" - Vila
Musa. 2.816/17 - Solicita a instalação de placas de advertência (Área Escolar) nas
proximidades da EE "Domingos Camerlingo Caló" - Vila Recreio. 2.817/17 - Solicita
a instalação de placas de advertência (Área Escolar) nas proximidades da EE "Profa.
Esmeralda Soares Ferraz" - Vila Sá. 2.818/17 - Solicita a instalação de placas de
advertência (Área Escolar) nas proximidades da EE "Horácio Soares" - Vila Moraes.
2.819/17 - Solicita roçada e limpeza na EE "Dr. Ary Corrêa". 2.820/17 - Solicita
roçada e limpeza na EE "Virgínia Ramalho". 2.821/17 - Solicita roçada e limpeza na
EE "Prof. Dalton Morato Villas Boas". 2.822/17 - Solicita roçada e limpeza na EE
"Domingos Camerlingo Caló". 2.823/17 - Solicita roçada e limpeza na EE "Profa.
Esmeralda Soares Ferraz". 2.824/17 - Solicita roçada e limpeza na EE "Horácio
Soares". Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.825/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Barão do Rio
Branco. 2.826/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a
extensão da Rua 13 de Maio. 2.827/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra. Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 2.828/17 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Reverendo
Manoel Alves de Brito, próximo ao nº 462 - Jardim Ouro Verde. 2.829/17 - Solicita
identificação de ponto de parada de ônibus localizado na Rua Kólio Teshima, em
frente ao nº 350 - Jardim América. 2.830/17 - Solicita roçada e limpeza nas áreas
verdes do Jardim das Paineiras. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 2.831/17
- Solicita poda ou erradicação de árvore (Sibipiruna) em todo o Município. 2.832/17 Solicita roçada e limpeza em toda a EMEI "Nhandeara". 2.833/17 - Solicita reforma
na calçada em todo o quarteirão da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC),
inserindo uma rampa de acessibilidade. 2.834/17 - Solicita reforma na calçada ao
redor da EMEI "Nhandeara". 2.835/17 - Solicita a construção de rampa de
acessibilidade nas calçadas da FATEC - Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - e do
AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". 2.836/17 - Solicita reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Dario Alonso - Parque Minas Gerais. Indicações
do Vereador Aparecido Luiz: 2.837/17 - Solicita pintura de sinalização de solo nas
ruas que cercam a EMEF "Profa. Jandira Lacerda Zanoni" - Jardim Itamaraty.
2.838/17 - Solicita limpeza em torno da ETEC “Jacinto Ferreira de Sá”. Indicação do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.839/17 - Solicita instalação de iluminação
natalina no Centro Popular de Compras. Indicações do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 2.840/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar)
nas proximidades da EE "Prof. José Augusto de Oliveira", na Rua Sebastião Miranda,
621. 2.841/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar) nas
proximidades da EE "Prof. José Maria Paschoalick", na Rua Enfermeiro Geraldo
Pimentel, 437. 2.842/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar)
nas proximidades da EE "Profa. Josepha Cubas da Silva", na Rua Jornalista Francisco
de Almeida, 463. 2.843/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área

Escolar) nas proximidades da EE "Profa. Justina de Oliveira Gonçalves", na Rua
Fernando Sanches, 140. 2.844/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área
Escolar) nas proximidades da EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva", na
Avenida Domingos Camerlingo Caló, 1.675. 2.845/17 - Solicita a instalação de placas
informativas (Área Escolar) nas proximidades da EE "Pedro Antônio Ferraz de
Andrade", na Rua Lauro Zimmermann Filho, s/nº. 2.846/17 - Solicita a instalação de
placas informativas (Área Escolar) nas proximidades da EE "Recanto dos Pássaros",
na Rua Marina Saladini Alves, 136. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.847/17 - Solicita, com urgência, operação “tapa-buracos” na Rua Don José Marello,
defronte ao nº 1.153. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.848/17 Solicita reforma geral na EMEI "Viriato Corrêa". Indicações do Vereador Éder
Júlio Mota: 2.849/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento na Rua
Mário de Oliveira Branco, entre as Ruas do Expedicionário e João Lopes Martins.
2.850/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Abdo Tânios
Mrad. 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. O Senhor Presidente comunicou
que as matérias pendentes de leitura e apreciação do plenário serão inseridas para
deliberação na próxima sessão. 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
primeira discussão a Emenda nº. 10/2017 de autoria da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento ao 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, que acrescenta o Art. 5º, dispondo sobre as emendas individuais
dos Vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, renumerando, assim, o atual
Art. 5º do referido Projeto para 6º. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o Senhor
Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia fizeram o uso da palavra, os Senhores
Vereadores Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre
Araujo Dauage 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 Terceira e comunicou que após o
encerramento da presente sessão ordinária será realizada a Décima Primeira 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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