30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA

RESENHA DO EXPEDIENTE – 25 DE SETEMBRO DE 2017

EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL

1.

OF. GP. Nº 277/2017, encaminhando Projeto de Lei nº 58/2017.

EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES

PROJETOS DE LEIS
Projeto de Lei Nº 59/2017 - 19/09/2017 - Autoria: RODRIGO PAIXÃO
Assunto: Institui e inclui no calendário oficial de eventos municipal “A FLIVI” - Festa
Literária de Vinhedo.
Projeto de Lei Nº 60/2017 - 21/09/2017 - Autoria: ANA GENEZINI
Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de Luminárias de LED (diodo emissor
de luz) na rede existente de iluminação pública, em novos loteamentos e
empreendimentos imobiliários no Município de Vinhedo”.

REQUERIMENTOS

Requerimento Nº 142/2017 - 21/09/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ
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 as ações e medidas anunciadas
recentemente pela administração municipal com intuito de reduzir gastos e otimizar a
administração e os serviços prestados à população, em especial na área da saúde
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pública. Considerando que cabe a esta casa, acompanhar e fiscalizar as ações do poder
executivo municipal, bem como zelar pelo cumprimento da legislação e pela garantia
de serviços públicos de qualidade à população. 1. Qual o custo anual do P.A. da UPA e
da Policlínica da Capela, discriminando por período, das 07h às 19h e das 19h às 7h? 2.
Qual a média de atendimento diário, mensal e nos últimos doze meses, adulto e
pediátrico, dividindo por período? 3. Qual o número de profissionais trabalhando nos
P.A.s da UPA e da Policlínica da Capela, bem como o custo global com folha de
pagamento, encargos e benefícios? 4. Qual a previsão de redução de gastos com as
medidas anunciadas? 5. Qual o custo mensal nos últimos doze meses com a Santa Casa
e em quanto este custo será aumentado após a implantação das medidas anunciadas?
6. Qual o custo total de plantões médicos atual e o valor que será reduzido com as
medidas anunciadas? 7. Haverá estrutura física e de pessoal no P.A. da Santa Casa para
atendimento da população com qualidade adequada? 8. Quais as adequações em
termos físicos e de pessoal serão realizadas no P.A. da Santa Casa para atender a
futura demanda de atendimento de forma adequada? 9. Qual será o destino dos
funcionários que atualmente trabalham no P.A. da UPA no período noturno? 10. Qual
a base legal para as medidas tomadas, em especial o fechamento do P.A. da UPA no
período noturno? 11. Haverá perda de repasse de recursos do governo federal em
função do fechamento do P.A. no período noturno? 12. A prefeitura consultou os
órgãos competentes antes de anunciar tais medidas. Se sim, qual o posicionamento
destes órgãos?
Requerimento Nº 143/2017 - 21/09/2017 - Autoria: EDSON "PC", EDU GELMI,
RODRIGO PAIXÃO, 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 ao Senhor
Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente nos prestem as seguintes
informações, referentes a todos os Secretários, Diretores e Chefes de Gabinete do
Município de Vinhedo, conforme abaixo: 1 – Encaminhar em planilha de Excel,
listagem separada com o nome de todos referentes às solicitações de abono
pecuniário, aviso de férias e recibo de férias dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017. 2 – Encaminhar em planilha de Excel, listagem separada com o
nome de todos referentes a quantas férias vencidas eles possuem e mandar cópias dos
documentos que comprovem às férias vencidas.
Requerimento Nº 144/2017 - 21/09/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ
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 as ações e medidas anunciadas
recentemente pela administração municipal com intuito de reduzir gastos e otimizar a
administração e os serviços prestados à população. Considerando que cabe a esta
casa, acompanhar e fiscalizar as ações do poder executivo municipal, bem como zelar
pelo cumprimento da legislação e pela garantia de serviços públicos de qualidade à
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população. 1. Quais as secretarias deverão ser extintas ou anexadas a partir do
próximo ano? 2. Quantos e quais cargos comissionados serão reduzidos ainda este
ano? 3. Qual a economia será gerada aos cofres públicos com estas medidas? 4. Algum
programa e ou serviço prestado à população será extinto ou reduzido? 5. Qual a
quantidade de cargos comissionados ocupados atualmente na administração pública
municipal direta e indireta? 6. Qual a quantidade de cargos comissionados ocupados
na administração pública municipal direta e indireta nos últimos dez anos? 7. Qual o
orçamento efetivamente gasto com publicidade nos últimos dez anos? 8. Qual o valor
gasto com aluguel de veículos nos últimos 5 anos?
MOÇÕES
Moção Nº 231/2017 - 19/09/2017 - Autoria: PAULINHO PALMEIRA, Subscrito pelos
demais Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta nos termos regimentais,
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à comunidade Nossa Senhora de Fátima, pela
realização da 12ª Festa do Milho, nos dias 09, 10, 16 e 17 de setembro de 2017, no
Parque Municipal “Jaime Ferragut”. E que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada
ciência ao Padre Emerson de Almeida Amaral, Pároco da Matriz São Francisco de Assis,
assim como ao senhor Geraldo Cangussu Alves Jr., coordenador do evento, extensiva a
todos os colaboradores da festa, localizada na Rua Albert Sabin, 171 – Bairro Jardim
Miriam - Vinhedo.
Moção Nº 232/2017 - 20/09/2017 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos
termos regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS à Equipe de Ginástica Artística Feminina
do Centro de Excelência Esportiva da Secretaria de Esportes do Nível Básico e
Intermediário, pela Brilhante participação na Copa Campinas de Ginastica Artística
Feminina, realizada no dia 16 de setembro no Colégio Liceu. E que do deliberado desta
Casa de Leis, seja dada ciência à Secretaria de Esportes, na pessoa do Senhor Adriano
de Souza, a Equipe Técnica, os professores Fábio Cruz, Juliana Amorin, Caio Melo e
Luana Barbosa Cruz, a todas as atletas participantes e demais pessoas envolvidas no
evento.
Moção Nº 233/2017 - 21/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA, Subscrito por
Vereadores
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos
regimentais, esta MOÇÃO DE APLAUSOS à Comunidade São Matheus, representada
pelo Padre Carlos Lemos, pela realização da Novena em louvor ao Dia de São Matheus,
ocorrida entre os dias 13 e 21 de setembro. Que do deliberado desta Casa, seja dada
ciência ao Padre Carlos Lemos, endereço: Rua Antônio Vendramine, 31, Nova Vinhedo,
extensivo a todos os padres e fiéis que participaram com grande louvor da novena.
Moção Nº 234/2017 - 21/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais,
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a reinauguração da Capela São Miguel Arcanjo,
localizada na Santa Casa de Vinhedo, ocorrida no dia 15 de setembro. E que, do
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deliberado desta Casa de Leis, seja dado ciência ao Padre Júlio Cesar Calusni,
endereço: Praça Sant’ana, s/n, Centro, Dom Paulo, Mosteiro de São Bento, endereço:
Rua do Observatório, nº138, Bairro Observatório, extensivo a todos os benfeitores e a
Pastoral da Saúde que contribuíram para que toda a reforma fosse possível.
Moção Nº 235/2017 - 21/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA, Subscrito pelos
demais Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais,
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a 1ª Feijoada Beneficente do Ceprovi, realizado no dia
16 de setembro, oferecendo comida de qualidade preparada pelos alunos de
gastronomia do Ceprovi. E que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência ao
CEPROVI, em nome da senhora Vera Segatto (Coordenadora Geral), senhora.
Aparecida Maria Gallo Ferreira (Coordenadora Pedagógica), extensivo a todos os
professores, profissionais e alunos envolvidos, endereço: Avenida Independência, nº
5.407, Jardim Alba.
Moção Nº 236/2017 - 21/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais,
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a Mostra Cultural do Cultural de Vinhedo, realizada no
dia 16 de setembro, compartilhando experiências de conhecimentos e de múltiplos
aprendizagens em diversas áreas da cultura. E que, do deliberado desta Casa de Leis,
seja dada ciência ao senhor Professor Norberto Comune, extensivo a todos os
professores, alunos e profissionais, endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº
29 Barra Funda.
INDICAÇÕES

Indicação Nº 155/2017 - 20/09/2017 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria Competente,
promova estudos para instalação de Câmeras de Monitoramento em locais
estratégicos na Rua São Paulo no Bairro da Nova Vinhedo.
Indicação Nº 1107/2017 - 19/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria competente,
realize estudos para melhor fluidez e sinalização do trânsito no balão entre as Ruas:
Fernando Costa, Rui Barbosa e Riachuelo, Centro (conforme fotos).
Indicação Nº 1108/2017 - 19/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria competente,
realize estudos para melhor fluidez do trânsito no cruzamento da Rua Brasília com a
Rua Odair Rotela, Centro (conforme fotos).
Indicação Nº 1109/2017 - 19/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria competente,
realize estudos para melhor fluidez do trânsito na Rua Riachuelo, altura do número
250, Centro (conforme fotos).
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Indicação Nº 1110/2017 - 19/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
proceda estudos para instalação de academia ao ar livre na Rua Arnaldo Roque Briski,
Altos do Morumbi.
Indicação Nº 1111/2017 - 19/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria competente,
realize estudos para melhor fluidez do trânsito no cruzamento da Rua João Pescarini
com a Rua Odair Rotela, Centro (conforme fotos).
Indicação Nº 1112/2017 - 19/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito que, através das secretarias competentes,
providencie adequações no telhado de vidro do Velório Municipal, localizado na
Avenida da Saudade, Jardim América.
Indicação Nº 1113/2017 - 19/09/2017 - Autoria: EDSON "PC"
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
providencie a poda dos galhos de uma árvore, localizada na altura do nº 2.050, da Av.
Presidente Castelo Branco, no Bairro São Matheus.
Indicação Nº 1114/2017 - 19/09/2017 - Autoria: EDSON "PC"
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
providencie à substituição da lâmpada queimada, na altura do nº 1.700, da Rua José
Rezende Meirelles, no Jardim Florido.
Indicação Nº 1115/2017 - 20/09/2017 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
viabilizem estudos para que seja efetuada a limpeza das galerias de águas pluviais
localizadas na Rua Humberto Pescarini no trecho entre a Praça de Sant’ana até a Rua
Jundiaí. (Fotos anexas)
Indicação Nº 1116/2017 - 21/09/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
proceda à instalação de uma lombada ou redutor de velocidade na Rua Carborundum,
Bairro Altos do Morumbi.
Indicação Nº 1117/2017 - 21/09/2017 - Autoria: PAULINHO PALMEIRA
Assunto: Indica ao senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
viabilize estudos para que sejam instalados tachões de sinalização viária junto à
sinalização central da Rua Dom Paulo de Tarso Campos, na Vila João XXIII, entre os nº
120 e 182, afim de melhor organizar o trânsito no local, impedindo a invasão de faixa e
a redução de velocidade dos veículos. E ainda, requer que na mesma via seja pintada
uma faixa de pedestres na altura do nº 150, para melhor garantir a segurança das
pessoas que ali transitam
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Indicação Nº 1118/2017 - 21/09/2017 - Autoria: EDSON "PC"
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
providencie à remoção dos lixos e entulhos localizados na altura ao lado nº 400 da Rua
Domingos Thomé, Parque Iolanda, conforme fotos.
Indicação Nº 1119/2017 - 21/09/2017 - Autoria: EDSON "PC"
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente,
realizem um estudo para implantação de uma lombo-faixa na altura do nº 136, da Rua
Vinhedo, Vila Garcês.

EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS
2.

OF. ADM. Nº 009/2017 - SANEBAVI, em atendimento ao disposto no Art. 3º da Lei
Municipal nº 1.811/1991.

Comunicamos aos Senhores Vereadores que as demais correspondências Recebidas de
Diversos para esta sessão encontram-se a disposição na Secretaria da Casa.

ORDEM DO DIA – 25 DE SETEMBRO DE 2017
1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 41/2017.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com municípios limítrofes, para
utilizar, reciprocamente, os serviços da Guarda Municipal de maneira
compartilhada.
QUORUM: MAIORIA SIMPLES
Com os Pareceres da Procuradoria Jurídica/Diretoria de Assuntos Jurídicos e das
Comissões Permanentes – Avulso com os senhores Vereadores.
Vinhedo, 22 de setembro de 2017.

EURIPEDES BALSANULFO ALVES
Diretor Geral

