2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA

RESENHA DO EXPEDIENTE – 13 DE FEVEREIRO DE 2017

EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES

REQUERIMENTOS
Requerimento Nº 10/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, que através da
Secretaria competente nos preste informações sobre a lista de material escolar da
rede municipal de ensino: 1 – Como é determinado o material escolar que será
utilizado em cada série? 2 – Quais são os critérios adotados para determinar a
quantidade de cada material? 3 - Existe sobra de material de anos anteriores? Qual o
destino destes materiais? 4 – Existe alguma comparação (com relação aos materiais
escolares solicitados) com escolas públicas ou particulares, da própria cidade ou
região?
Requerimento Nº 11/2017 - 09/02/2017 - Autoria: EDU GELMI
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, bem como, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do
Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no §
2º do art. 216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar o Senhor Prefeito
Municipal e o Superintendente da Sanebavi, a fim de que os mesmos nos enviem as
seguintes informações: 1)Qual o faturamento bruto da SANEBAVI no ano de 2016 e jan
de 2017? Discriminar mês a mês. 2)Quanto foi o valor liquido recebido pela SANEBAVI
no ano de 2016 e jan de 2017? Discriminar mês a mês. Quanto foi a inadimplência no
ano de 2016 e jan de 2017? Discriminar mês a mês.
Requerimento Nº 12/2017 - 09/02/2017 - Autoria: EDU GELMI
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, bem como, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do
Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no §
2º do art. 216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar o Senhor Prefeito
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Municipal e o Superintendente da Sanebavi, a fim de que os mesmos nos enviem as
seguintes informações:1)Quantos servidores têm a
SANEBAVI hoje? 2)Quantos estagiários compõem o quadro da SANEBAVI hoje?3)Qual
o valor da folha de pagamento da SANEBAVI? Discriminar mês a mês no ano de 2016 e
jan de 2017 (incluindo encargos).Qual o valor pago aos estagiários.
Requerimento Nº 13/2017 - 09/02/2017 - Autoria: EDU GELMI
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, bem como, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do
Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no §
2º do art. 216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar o Senhor Prefeito
Municipal e o Superintendente da Sanebavi, a fim de que os mesmos nos enviem as
seguintes informações referentes ao contrato 147.876-84/04, financiamento da ETE
Capivari (1º. módulo) no valor de R$10.002.857,03, a obra foi finalizada. 1)Houve
aditivo? Se sim, qual o valor? 2)Essa obra foi financiada? Qual o valor do
financiamento? Desde quando estão sendo pagas as parcelas, qual o valor das mesmas
e quando será o término do pagamento? 3)Enviar cópia do contrato na íntegra.
Requerimento Nº 14/2017 - 09/02/2017 - Autoria: EDU GELMI
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, bem como, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do
Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no §
2º do art. 216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar o Senhor Prefeito
Municipal e o Superintendente da Sanebavi, a fim de que os mesmos nos enviem as
seguintes informações referentes ao contrato 191.684-81/07, financiamento para
substituição de 40 km de rede de água no valor de R$ 5.200.000,00. 1)Houve aditivo?
Se sim qual valor? 2)80% dessa obra foi financiada, qual o valor das parcelas? Quando
começou a ser paga? Quando será o término? 3)Enviar cópia do contrato na íntegra.
Requerimento Nº 15/2017 - 09/02/2017 - Autoria: EDU GELMI
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, bem como, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do
Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no §
2º do art. 216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar o Senhor Prefeito
Municipal e o Superintendente da Sanebavi, a fim de que os mesmos nos enviem as
seguintes informações referentes ao contrato 0423.122-15/2013, financiamento para
ampliação de rede de água potável no distrito industrial no valor de R$9.533.252,06.
1)Qual o percentual de execução da obra? 2)Qual o prazo para o término da obra?
3)Quais os valores a serem pagos pelo empréstimo? 4)Qual será o valor a ser pago
pelas parcelas? 5)Qual a validade do contrato? 6)Houve algum aditamento? Se sim,
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qual valor? 7)A SANEBAVI já possui titularidade de todas as áreas onde sofrerá
intervenção? Enviar cópia do contrato na íntegra.
Requerimento Nº 16/2017 - 09/02/2017 - Autoria: EDU GELMI
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, bem como, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do
Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no §
2º do art. 216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar o Senhor Prefeito
Municipal e o Superintendente da Sanebavi, a fim de que os mesmos nos enviem as
seguintes informações referentes ao contrato 0423.120-98/2013, financiamento para
ampliação do SES no município (implantação de rede de esgoto em cinco bairros) no
valor de R$13.695.259,06. 1)Quais são os bairros contemplados? 2)Qual o percentual
de execução das obras? 3)Qual o prazo de entrega das obras? 4)Qual prazo final do
contrato? 5)Qual valor da parcela a ser paga ao término do contrato? 6)Houve aditivo?
Se sim, qual valor? 7)A SANEBAVI possui a titularidade das áreas onde sofrerão
intervenção? Enviar cópia do contrato na íntegra.
Requerimento Nº 17/2017 - 09/02/2017 - Autoria: RODRIGO PAIXÃO, EDSON "PC",
SANDRO REBECCA
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, bem como, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do
Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no §
2º do art. 216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar o Senhor Prefeito,
que através da Secretaria competente nos preste as seguintes informações a respeito
do transporte para alunos do ensino técnico e universitário. Favor enviar também as
cópias de documentos: 1 – Considerando o ano de 2009, até a presente data, informar
ano a ano, quais foram os custos da Prefeitura com este serviço (detalhar qual foi o
custo com cada empresa); 2 – Enviar cópia de todos os contratos e respectivos
aditamentos desde 2009; 3 – Informar em detalhes os quantitativos de cada ano
(linhas, número de ônibus, relação de alunos que utilizaram, quais usavam fretamento,
quais eram subsídio e quais eram passes); 4 – Enviar cópia do processo administrativo
com termo de parceria com a ACOVEC (capa a capa); 5 – Enviar cópia do Boletim
Municipal que publicou a lei autorizando o convênio; 6 – Enviar relação dos alunos
cadastrados no ano de 2017, separando por cidade, faculdade, modalidade
(universitário/técnico).
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MOÇÕES
Moção Nº 16/2017 - 07/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, CARLOS FLORENTINO,
FLAVIA BITAR, ANA GENEZINI, EDU GELMI, PAULINHO PALMEIRA, RODRIGO PAIXÃO,
RUI NUNES (MACAXEIRA)
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta, nos termos
regimentais, a presente MOÇÃO DE APELO ao Senhor Prefeito, no sentido de que não
sejam realizados grandes shows durante a realização da Festa da Uva pagos com
recursos públicos municipais e, caso a realização da festa seja feita por entidade ou
empresa terceirizada, que não seja permitido à presença de público superior ao
estabelecido como seguro pelo Corpo de Bombeiros. Também para que seja priorizada
a contratação de bandas e artista locais, que seja garantida a participação sem custos
aos artesãos, produtores de frutas e vinho locais e que seja também priorizado a
participação de comerciantes locais na comercialização de produtos e na praça de
alimentação. E ainda, que haja uma fiscalização rigorosa por parte dos agentes de
segurança, GM, PM e Conselho Tutelar quanto à fiscalização da venda e consumo de
bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas no interior e adjacências do parque
municipal.
Moção Nº 17/2017 - 07/02/2017 - Autoria: ANA GENEZINI
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo apresenta esta
MOÇÃO DE APELO à Prefeitura Municipal, solicitando com a maior brevidade possível:** a reconstrução do gabião existente ao lado do CEI Tia Anastácia (que sofreu
deslizamento e queda no período das fortes chuvas de janeiro/17); ** a implantação
de novo trecho de gabião, do outro lado da margem, logo ao final do gabião hoje
existente, onde passa emissário de esgoto e poços de verificação da Sanebavi, em
razão de erosão muito grave no local, colocando em risco residência próxima ao
desmoronamento e erosão.
Moção Nº 18/2017 - 07/02/2017 - Autoria: ANA GENEZINI, NIL RAMOS, CARLOS
FLORENTINO, EDU GELMI, FLAVIA BITAR, MÁRCIO MELLE, PAULINHO PALMEIRA,
MARCOS FERRAZ, SANDRO REBECCA, RUI NUNES (MACAXEIRA)
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos
regimentais, esta MOÇÃO DE APLAUSOS ao Programa "17ª Legislatura Câmara em
Destaque", inserido no Programa “Sociedade Organizada” da Rádio Capela FM,
transmitido as quartas e sextas das 12h30 às 13h. Que do deliberado desta Casa, seja
dado ciência aos senhores: FLAMÍNIO FREUA – Idealizador, roteirista e apresentador
do 17ª Legislatura Câmara em Destaque; ARNALDO MATHEUS – Apresentador do
Programa 17ª Legislatura Câmara em Destaque.
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Moção Nº 19/2017 - 08/02/2017 - Autoria: PAULINHO PALMEIRA, ANA GENEZINI, NIL
RAMOS, CARLOS FLORENTINO, EDSON "PC", EDU GELMI, CIDINHO FRÓIS, FLAVIA
BITAR, RODRIGO PAIXÃO, RUI NUNES (MACAXEIRA), SANDRO REBECCA, MARCOS
FERRAZ
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta, nos termos
regimentais, a presente MOÇÃO DE APELO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal que, por meio das Secretarias competentes, providencie com URGÊNCIA a
manutenção na quadra e na piscina do Complexo Esportivo e Recreativo Carlos Luiz
Saltori – Jd. São Matheus, pois o local encontra-se em estado precário e oferece riscos
às pessoas, sugerindo os seguintes serviços: - QUADRA DE ESPORTES: • MANUTENÇÃO
GERAL NA ESTRUTURA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA; • REPAROS NAS
RACHADURAS EXISTENTES NAS LATERAIS DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA; •
MANUTENÇÃO DE TODA ILUMINAÇÃO DO LOCAL. - PISCINA: • TROCA URGENTE E
REFORMA DE TODO PISO LATERAL DA PISCINA; • LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES
ESTRUTURAIS DA PISCINA, POIS HÁ INDÍCIOS DE REBAIXAMENTO DE UM DE SEUS
LADOS. • A CONSTRUÇÃO DE MURO OU MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO EM TODO O
ENTORNO DO LOCAL DA PISCINA, VISANDO COIBIR AS INVASÕES E GARANTIR MAIOR
SEGURANÇA ÀQUELES QUE FREQUENTAM O ESPAÇO; • MANUTENÇÃO DAS GRADES
NO ENTORNO DA PISCINA, POIS NÃO ESTÃO BEM FIXADAS, EXISTE CORROSÃO E
OFERECEM RISCO DE QUEDA; • MANUTENÇÃO E REPAROS NOS RALOS DA PISCINA; •
INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NA CASA DE BOMBAS DA PISCINA, AFIM DE SE EVITAR
QUE PESSOAS/CRIANÇAS ADENTREM AO LOCAL; • ISOLAMENTO DA ÁREA OU TROCA
DE LUGAR DOS AQUECEDORES QUE ESTÃO AO LADO DA PISCINA; • INSTALAR UM
POSTE PRÓPRIO PARA OS FIOS DE ELETRICIDADE QUE ESTÃO FIXADOS NA GRADE DOS
AQUECEDORES, PARA QUE SEJAM ISOLADOS E NÃO OFEREÇAM PERIGO DE CHOQUE. E
que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência aos secretários das pastas.
Moção Nº 20/2017 - 08/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos
regimentais, esta MOÇÃO DE APLAUSOS ao Ministério do Trabalho em razão da
campanha “chegadetrabalhoinfantil” que com grande êxito contribui para a
conscientização sobre o trabalho infantil. Que do deliberado desta Casa, seja dado
ciência ao Ministério do Trabalho pela belíssima campanha realizada, no endereço:
SEPN 513, Salas 401 a 420, Edifício Imperador 70769-900 - Asa Norte, Brasília – Distrito
Federal.
Moção Nº 21/2017 - 09/02/2017 - Autoria: ANA GENEZINI
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos
regimentais, esta MOÇÃO DE APLAUSOS à loja ZIZIKA MODAS pelo transcurso de seus
15 anos comemorado no dia 02 de fevereiro. Que do deliberado desta Casa, seja dado
ciência às Sócias Proprietárias IZILDA A. POLIDORO MARCUSSI, e sua filha LUCIANA
MARCUSSI, sito à Rua Monteiro de Barros, número 310, Centro de Vinhedo.
Moção Nº 22/2017 - 09/02/2017 - Autoria: NIL RAMOS, ANA GENEZINI
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Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos
termos regimentais esta MOÇÃO DE APLAUSOS ao JORNAL CLASSIFICADOS, pelo
transcurso dos seus 25 anos, completados no dia 31 de janeiro de 2017. Que do
deliberado desta Casa seja dada ciência aos respectivos sócios, os Senhores:- *
Amarildo de Paula – Diretor; * Gilmar Antônio de Paula – Responsável Informática; *
Maria Aparecida dos Santos de Paula – Jornalista; * Maria de Lurdes de Paula Simaroli
– Departamento Pessoal e financeiro.
Moção Nº 23/2017 - 09/02/2017 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta, nos termos
regimentais, a presente MOÇÃO DE APELO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal que por meio da Secretaria competente, providências urgentes sejam
adotadas objetivando a manutenção da iluminação da Praça Mario Gothardi no Bairro
Renascer. E que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência ao secretário da
pasta.
Moção Nº 24/2017 - 09/02/2017 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta, nos termos
regimentais, a presente MOÇÃO DE APELO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal que por meio da Secretaria competente, proceda em caráter emergencial e
urgente a limpeza do Córrego paralelo com a Rua Antônio Barbosa, na Barra Funda. E
que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência ao secretário da pasta.
Moção Nº 25/2017 - 09/02/2017 - Autoria: NIL RAMOS
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta, nos termos
regimentais, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS ao Time PIRÂMIDE ESPORTE CLUBE DE
VINHEDO, que no dia 01 do mês de janeiro de 2017, completou 35 anos. E que, do
deliberado dessa casa, seja dada ciência ao Senhor Antônio Carlos Patara – Diretor do
Time Pirâmide Esporte Clube de Vinhedo.
Moção Nº 26/2017 - 09/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA, ANA GENEZINI, FLAVIA
BITAR, EDSON "PC", PAULINHO PALMEIRA, EDU GELMI, RUI NUNES (MACAXEIRA),
MÁRCIO MELLE, RODRIGO PAIXÃO, MARCOS FERRAZ
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais,
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao Jubileu de 300 anos da aparição da imagem de
Nossa Senhora Aparecida. E que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência ao
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no endereço: Avenida Dr. Júlio
Prestes, Ponte Alta – CEP: 12570-000 – Aparecida – São Paulo.
INDICAÇÕES
Indicação Nº 574/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
viabilizem estudos para regularização asfáltica (Operação tapa buraco) na rua dos
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Expedicionários, cruzamento com a rua Dr. Anésio Augusto do Amaral, Jardim Santa
Rosa.
Indicação Nº 575/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
proceda estudos para instalação de academia ao ar livre na Praça Dr. Olavo Guimarães
situada entre as Ruas Santa Cruz, Manoel Matheus e Avenida Antônio Barbosa.
Indicação Nº 576/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
proceda estudos para revitalização da Praça João Corazzari situada entre as Ruas Santa
Cruz, Manoel Matheus e Avenida Antônio Barbosa.
Indicação Nº 577/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
proceda estudos para revitalização da Praça Dr. Olavo Guimarães, situada entre as
Ruas Santa Cruz, Manoel Matheus e Avenida Antônio Barbosa.
Indicação Nº 578/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito que, através das secretarias competentes,
providencie a limpeza de todos os bueiros (boca de lobo), localizados na rua Antônio
Barbosa, bairro Barra Funda.
Indicação Nº 579/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito que, através das secretarias competentes,
providencie a limpeza de todos os bueiros (boca de lobo), localizados na rua Santa
Cruz, bairro Barra Funda.
Indicação Nº 580/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
viabilize a troca das lâmpadas queimadas pela extensão da Estrada da Capela.
Indicação Nº 581/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
proceda estudos para a Revitalização da Praça Waldomiro Augusto Mayer, localizada
no bairro Pinheirinho, entre as ruas Arcanjo de Oliveira e Antônio Ferragut Neto
(conforme foto).
Indicação Nº 582/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito que, através das secretarias competentes,
providencie a limpeza dos bueiros (boca de lobo) e substituição da grade, localizados
na rua Romeu Corazzari, cruzamento com a Osvaldo Cruz (conforme foto).
Indicação Nº 583/2017 - 07/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
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Assunto: Indica ao Senhor Prefeito que, através das secretarias competentes,
providencie a limpeza de todos os bueiros (boca de lobo), localizados na rua Dr. Anésio
Augusto do Amaral, cruzamento com a Rua Santa Cruz (conforme foto).
Indicação Nº 584/2017 - 07/02/2017 - Autoria: FLAVIA BITAR
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
para que sejam realizados estudos para a criação de projeto EDUCACIONAL DE BEMESTAR ANIMAL nas escolas de Vinhedo, visando garantir o desenvolvimento da
educação ambiental com a Rede Municipal da Educação.
Indicação Nº 585/2017 - 07/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, CARLOS
FLORENTINO
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
seja disponibilizado um caminhão pipa para acompanhar o Desfile de Cavaleiros e,
após a sua passagem, faça a lavagem das ruas com água de reuso, a fim de evitar a
sujeira e eventual mau cheiro nas ruas por onde o desfile tenha passado.
Indicação Nº 586/2017 - 07/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, CARLOS
FLORENTINO
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, o Desfile de Cavaleiros de Vinhedo
seja realizado antes do início da Festa da Uva e que a concentração e chegada dos
cavaleiros ocorram no interior do Parque Municipal Jayme Ferragut, a fim de se ter
uma melhor organização e controle do evento.
Indicação Nº 587/2017 - 07/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, CARLOS
FLORENTINO
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
destine homens da Guarda Municipal, antes, durante e após a realização do Desfile de
Cavaleiros, mantendo-os até o encerramento das atividades a fim de garantir a
tranquilidade e segurança dos participantes. E ainda que a GM, através de carros e
motociclistas, faça o acompanhamento do desfile de acordo com trajeto préestabelecido em conjunto com a organização do evento, controlando cruzamentos e
semáforos, de forma a garantir o bom andamento deste, bem como o fluxo de veículos
e a segurança de todos os participantes.

Indicação Nº 588/2017 - 07/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, CARLOS
FLORENTINO
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
seja feita a instalação de amarradores, desembarcadores e colocação de barricas com
água potável para o consumo dos animais no interior do Parque Municipal Jayme
Ferragut, durante a realização do Desfile de Cavaleiros, de acordo com o solicitado
pelos organizadores da atividade.
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Indicação Nº 589/2017 - 07/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, CARLOS
FLORENTINO, FLAVIA BITAR
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, durante o desfile de Cavaleiros de
Vinhedo seja proibido o uso de esporas cortantes ou perfurantes, o chicoteamento
desnecessário de animais, animais desferrados, animais sem sela, com sangramentos,
com score corpóreo muito baixo (excessivamente magros) e que oriente os agentes
públicos envolvidos para que fiscalizem o cumprimento destas normas.
Indicação Nº 590/2017 - 07/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, CARLOS
FLORENTINO, FLAVIA BITAR
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, servidores públicos municipais, das
áreas correlatas, como zoonoses, meio ambiente e guarda municipal, façam o
acompanhamento do Desfile de Cavaleiros de Vinhedo, para, juntamente com a
organização do evento, veterinários voluntários e entidades protetoras dos animais,
ajudem a garantir o cumprimento das regras pré-estabelecidas, evitar qualquer tipo de
maus tratos e garantir a segurança e o bem-estar dos animais participantes do evento.
Indicação Nº 591/2017 - 07/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
sejam tomadas as providências quanto ao imóvel com aparência de abandonado, na
Rua Aratans, ao lado do número 75, no Bairro Morada da Lua.
Indicação Nº 592/2017 - 07/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, FLAVIA BITAR
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
seja feita a contratação de empresa ou pessoa física, com os equipamentos e
conhecimentos profissionais adequados, para a captura e guarda de animais de grande
porte, como equinos e bovinos, que estejam soltos em áreas públicas, ruas, rodovias,
ou que, mesmo em áreas particulares, estejam sendo vítimas de maus tratos, sem
água potável ou alimento, excessivamente magros, com ferimentos e sem tratamento.
Indicação Nº 593/2017 - 07/02/2017 - Autoria: ANA GENEZINI
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, proceda estudos viabilizando a
terceirização dos serviços de iluminação pública para realização dos serviços em todas
as ruas de nossa cidade.
Indicação Nº 594/2017 - 08/02/2017 - Autoria: ANA GENEZINI
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através das secretarias
competentes, proceda estudos visando as seguintes melhorias na Estrada Fazenda
Santana, especificamente em frente a escola Príncipe da Paz:- "Ampliação de captação
de água pluvial; "Implantação de duas bocas de lobo.
Indicação Nº 595/2017 - 08/02/2017 - Autoria: ANA GENEZINI
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Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através das Secretarias
competentes, providencias sejam adotadas objetivando a canalização do esgoto na
Estrada da Fazenda Santana, nas proximidades do Clube dos Quarenta.
Indicação Nº 596/2017 - 08/02/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
proceda estudos para valorizar e promover a agricultura familiar, bem como a
vinicultura e a viticultura.
Indicação Nº 597/2017 - 09/02/2017 - Autoria: NIL RAMOS
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
estude a viabilidade de instalação de redutor de velocidade na Av. Independência,
próximo ao nº 4.399, no Jardim Primavera.
Indicação Nº 598/2017 - 09/02/2017 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: INDICA ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente
que, proceda a estudo para construção de novos banheiros Feminino e Masculino na
Represa II
Indicação Nº 599/2017 - 09/02/2017 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: INDICA ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
viabilizem a reforma completa da quadra poliesportiva localizada no bairro Jardim
Miriam, tais como, troca da grama sintética, pintura, reforma das traves, instalação de
rede nas traves, manutenção do alambrado, troca da rede (teto) troca das lâmpadas
queimadas, entre outras melhorias que se fizerem necessárias no local
Indicação Nº 600/2017 - 09/02/2017 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: INDICA ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
promova a revitalização do Escadão do Jardim Miriam, com a manutenção da
iluminação, reforma do corrimão e reforma geral do escadão.

Indicação Nº 601/2017 - 09/02/2017 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
viabilize estudos para instalação de redutores de velocidade em locais tecnicamente
viáveis, em toda extensão da Rua do Bosque, no Jardim Panorama.
Indicação Nº 602/2017 - 09/02/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
sejam tomadas as providências quanto ao terreno abandonado, na Rua Nove de Julho,
ao lado do número 477, no centro da cidade.
Indicação Nº 603/2017 - 09/02/2017 - Autoria: MÁRCIO MELLE
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Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
viabilize estudos para realização de manutenção do Toldo existente na Entrada do
Centro Educacional Infantil Narizinho, na Nova Vinhedo. (Foto anexa)
EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS
1. Balancete Financeiro desta Casa, referente ao mês de janeiros de 2017.
Comunicamos aos Senhores Vereadores que as demais correspondências Recebidas de
Diversos para esta sessão encontram-se a disposição na Secretaria da Casa.

Vinhedo, 9 de fevereiro de 2017.

EURÍPEDES BALSANULFO ALVES
Diretor Geral
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ORDEM DO DIA – 13/FEVEREIRO/2017
VOTAÇÃO ÚNICA – ART. 156, VI, DO R.I.

1.

REQUERIMENTO Nº 1/2017.
REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso III,
da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156/VI, e 157 do
Regimento Interno, bem como, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do
§ 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, digne-se a douta
Mesa oficiar ao Senhor Prefeito para que, através da Secretaria competente, nos
sejam prestadas as informações quanto ao que abaixo se questiona, remetendo
também a esta Casa os documentos ora solicitados, a fim de que o mesmo nos
informe sobre as obras em andamento e os devidos prazos: 1 – Relação
completa das obras em andamento; 2 – Relação completa das obras previstas
para 2017; 3 – Cronograma físico-financeiro; 4 – Custos; 5 – Nome das empresas
que estão executando as obras.

2.

REQUERIMENTO Nº 2/2017.
REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso III,
da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, que através
da Secretaria competente nos preste informações sobre a infestação de
caramujo africano na cidade: 1 – Quais são as medidas de contenção e combate
ao caramujo estão sendo adotadas? 2 – Quais são as medidas de esclarecimentos
junto à população? Importante esclarecer que o caramujo africano é hospedeiro
de vermes causadores de doenças graves que podem até matar, sendo uma
delas a meningite.

3.

REQUERIMENTO Nº 3/2017.
REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso III,
da L. O. M., combinado com os artigos 156, VI e 157 do R. I., bem como, com
base na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e no inciso XXXIII do
art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da C. F., digne-se a
douta Mesa oficiar o Sr. Prefeito, que através da Secretaria competente nos
preste as seguintes informações a respeito do quadro de funcionários
comissionados e da dívida do município, como segue: 1 – Enviar relação de
funcionários comissionados demitidos nos meses de novembro e dezembro, na
Prefeitura e SANEBAVI, com a respectiva função que ocupava; 2 – Enviar relação
de funcionários em cargo de confiança admitidos no ano de 2017, na Prefeitura e
SANEBAVI, com a respetiva função e setor; 3 – Fornecer relação dos funcionários
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com funções gratificadas durante o ano de 2016; 4 – Fornecer a relação de
funcionários que receberam funções gratificadas, durante o ano de 2017; 5 –
Enviar lista de estagiários; 6 – Enviar relação de funcionários terceirizados.
Informar qual empresa contratou, o valor por contratação e o valor pago pela
Prefeitura a cada empresa terceirizada; 7 – Enviar valor das rescisões de cargos
comissionados efetuadas no ano de 2016, com lista nominal e comprovante do
pagamento realizado; 8 – Fornecer o valor da dívida do município na data do
envio da resposta a este requerimento discriminando todas as modalidades
(pública, tributária, com fornecedores, previdenciária, FGTS, precatórios,
trabalhista etc.) e respectivos valores. Considerar valores empenhados para
médio e longo prazo; 9 – Sobre a dívida com fornecedores favor fornecer lista
nominal, contendo, em planilha: a) Data de empenho; b) Data da liquidação; c)
Número do contrato; d) Modalidade de licitação; e) Nº Processo Administrativo;
f) Valor eventualmente já pago; g) Adesão ao programa de parcelamento? 10 –
Finalmente, com relação às dívidas com fornecedores, enviar cópias das notas
fiscais emitidas e efetivamente devidas.

4.

REQUERIMENTO Nº 4/2017.
REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso III,
da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito, que através da
Secretaria Competente nos preste as seguintes informações quanto aos critérios
utilizados para o exploração de painéis luminosos, principalmente no que diz
respeito ao instalado em frente a Santa Casa: 1 – Como é feita a autorização para
a exploração destes espaços? Enviar cópia dos processos licitatórios, de dispensa
de licitação ou explicar como foi distribuído os espaços para as empresas
explorarem; 2 – Se houver, enviar contratos e suas devidas prorrogações; 3 –
Informar os endereços dos painéis eletrônicos e outdoors; 4 – No que diz
respeito ao painel instalado em frente à Santa Casa, enviar documentos que
comprovem a autorização do executivo a implantação do luminoso; 5 – Enviar
contrato social da empresa que explora o espaço.

5.

REQUERIMENTO Nº 5/2017.
REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso III,
da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito, que através da
Secretaria Competente nos preste as seguintes informações quanto aos recursos
proveniente das multas de trânsito aplicadas na cidade de Vinhedo durante o
ano de 2016: 1 – Qual o valor arrecadado no ano de 2016 com multas de
trânsito; 2 – Quais os projetos de educação no trânsito que foram desenvolvidos
durante o ano de 2016, e qual o custo destes projetos. Qual o público atingido, e
resultados práticos obtidos com este investimento; 3 – Qual o valor investindo
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em sinalização de trânsito durante 2016; 4 – Especifique onde foram investidos
todos os recursos provenientes das multas de trânsito.

6.

REQUERIMENTO Nº 6/2017.
REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso III,
da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, que através
da Secretaria Competente nos preste esclarecimentos sobre os serviços
prestados pelas empresas citadas abaixo, bem como, nos forneça os respectivos
contratos, reservas orçamentárias e notas de empenho: 1. INSTITUTO SPX - R$
76.540,00; 2. INSTITUTO SUEL ABUJAMRA - R$ 12.480,00; 3. GIRO INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA - R$ 92.635,02; 4. MAESTRO SISTEMAS PUBLICOS LTDA EPP - R$
330.875,52; 5. METROPOLITAN PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA - R$ 92.410,55; 6. MUNDO DO SABER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO EIRELI - R$ 508.586,31; 7. RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ROHWEDDER-ME - R$ 212.014,27; 8. MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA - R$ 97.242,07; 9. MARCAL PORTO OFTALMOLOGIA LTDA -R$ 418.655,32;
10. INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME - R$ 98.228,00; 11. J DIAS COMERCIO E
CONFECCOES LTDA - ME - R$ 69.007,70; 12. INVESTMAR DE INTERCAMBIO
COMERCIAL LTDA - R$ 10.285,00; 13. G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA
INFORMAÇÃO LTDA - R$ 119.156,04; 14. GALVANI ENGENHARIA LTDA- R$
207.348,09; 15. ENGETHEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA R$ 220.325,45; 16. CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA R$ 136.753,89;
17. CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - R$ 96.670,52; 18. BRASOFTWARE
INFORMATICA LTDA - R$ 113.894,62; 19. BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO LTDA R$ 200.000,00; 20. AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA-R$ 28.625,40; 21.
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - R$ 91.727,08; 22. ATACADÃO
DA GRAMA DE JUNDIAI LTDA ME - R$ 16.368,00; 23. ANTONIO DOS REIS JUNIOR
CONFECCOES - ME - R$ 224.965,40.

7.

REQUERIMENTO Nº 7/2017.
REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso III,
da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, que através
da Secretaria Competente nos preste informações quanto as providencias que
foram tomadas com relação às irregularidades apontadas pelo Tribunal de
Contas, conforme processo abaixo: Processo: TC - 2903/003/11, Contratante:
Prefeitura Municipal de Vinhedo, Atual Prefeito: Jaime César da Cruz,
Contratada: JOFEGÊ Pavimentação e Construção LTDA., Em exame: Adoção de
Providências.
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8.

REQUERIMENTO Nº 8/2017.
REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso III,
da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, que através
da Secretaria competente nos preste informações sobre a exploração comercial
em espaço público: 1 – Há solicitações de empresas e/ou pessoas físicas para
exploração comercial através da instalação de barracas, “food trucks” ou
assemelhados em algum espaço público da cidade? 2 – Qual o embasamento
legal para autorização de exploração comercial em espaços públicos da cidade,
quais as exigências necessárias no aspecto fiscal, sanitário, em relação à
segurança e as eventuais taxas cobradas? 3 – De acordo com a legislação vigente,
quais as exigências necessárias para realização de qualquer evento em espaços
públicos, como ruas, praças ou assemelhados e se estes eventos podem ser
realizados por pessoa física ou apenas por empresa cuja CNAE tenha este tipo de
atividade? 4 – Caso alguma empresa ou pessoa física instale barracas, “food
trucks” ou assemelhados em área pública sem autorização, licença ou alvará
específico para tal, quais as medidas serão tomadas pela prefeitura?

9.

REQUERIMENTO Nº 9/2017.
REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII e artigo 20, inciso III,
da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento
Interno, bem como, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei
do Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art.
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar o
Senhor Prefeito, que através da Secretaria Competente nos preste as
informações sobre repasses da autarquia SANEBAVI para a Prefeitura: 1 – Quais
são os valores e as respectivas datas de repasse? 2 – Como esses valores foram
contabilizados? 3 – Qual foi a forma de devolução? Em quais datas o Poder
Executivo fez os procedimentos? 4 – O tribunal de contas foi informado?

Vinhedo, 9 de fevereiro de 2017.

EURIPEDES BALSANULFO ALVES
Diretor Geral

