ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao décimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e
três 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 Décima Nona Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Florencio Dias. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio
Pazianoto e Raquel Borges Spada e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes).
O Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava aberta a inscrição
para o uso da palavra no expediente devendo ser realizada junto ao Primeiro
Secretário. Informou também, que para o uso da palavra para explicação pessoal, 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. Dando continuidade, o
Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 18ª Sessão Ordinária, APROVADA por
unanimidade. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos
Ofícios recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos
Requerimentos nº. s: 727, 1.021 e 1.196/2019 do Sr. Alexandre Araujo Dauage.
Requerimentos nº. s: 430, 510, 522 e 1.198/2019 do Sr. Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; Requerimentos nº. s: 1.118 e 1.248/2019 do Sr. Vereador Aparecido Luiz;
Requerimento nº.: 1.250/2019 do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva.
Requerimento nº.: 999/2017 do Sr. Vereador Caio César de Almeida Lima;
Requerimentos nº. s: 537, 694, 746, 750, 752, 753, 791, 799, 872, 876, 981, 1.146,
1.167, 1.175 e 1.176/2019 do Sr. Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos nº. s: 756 e 839/2019 do Sr. Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº. s: 403, 585, 735, 743, 1.183, 1.231 e 1.232/2019 do Sr. Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s: 1.126, 1.201, 1.238, 1.239 e 1.240/2019 do
Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s: 1.067, 1.130 e 1.212/2019
do Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimento nº. : 1.217/2019 da Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº. s: 389 e 497/2019 do Senhor
Vereador Salim Mattar. Informativo VEP-Dengue da VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, recebido via email, informando o número de casos de Dengue, confirmados, acumulados e por

bairros, em Ourinhos, no período de 01/01/2019 a 07/06/2019, com exames efetuados
no Instituto Adolfo Lutz de Marília. O Senhor Presidente informou que os Ofícios
lidos ficarão à disposição na Secretaria da Casa e comunicou que foram apresentadas
à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 55/2019 do Vereador José Carlos
Vieira dos Santos que dispõe sobre denominação do Sistema de Reservatório e
Distribuição Sul (Sistema de Reservatório e Distribuição "Servidor Municipal Sérgio
Luís Baia"). Projeto de Lei nº. 56/2019 do Vereador José Carlos Vieira dos Santos
que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Quadra Poliesportiva “Izaias
Raia Nascimento”). Projeto de Lei nº. 57/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada
que cria a “Lei da Vida” - Uma Semana Municipal de Mobilização e Conscientização
para Doação de Medula Óssea e Cordão Umbilical no Município de Ourinhos” e dá
outras providências. Projeto de Lei nº. 58/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada
que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Vereador José Domingues
da Costa). Projeto de Lei Complementar nº. 24/2019 da Mesa Diretora que institui
o banco de horas aplicável aos servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal,
disciplina o tempo de tolerância nas marcações de ponto e dá outras providências.
Logo após, o Senhor Presidente informou que as matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres,
conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres FAVORÁVEIS da
Comissão de Justiça e Redação: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei nº. 53/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada,
que cria “Dia da Beleza do Idoso” no Município de Ourinhos em parceria com
cabeleireiros, manicures, designers, empresas, maquiadores e outros, com a
finalidade de proporcionar um dia de valorização, cuidados e resgate da autoestima,
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, 5 de junho de
2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente Relator, Caio César de Almeida Lima –
Vice Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 54/2019: Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do
Executivo, que altera dispositivo da Lei nº. 6.504, de 23 de abril de 2019, que dispõe
sobre a autorização e regulamentação para cessão e requisição, com ou sem
vencimentos de servidores públicos municipais por convênio para órgãos do Governo
Federal, Estadual, Superintendência de Água e Esgoto, Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos e entidades sem fins lucrativos e dá
outras providências, 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, 5
de junho de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente, Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº. 21 /2019:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria

supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, alterado pela Lei Complementar nº.
982, de 16 de março de 2018, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências,
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, 5 de junho de
2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente, Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº. 08/2019: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Mesa Diretora, que cria a Comissão de Desenvolvimento Funcional com vistas à
Reestruturação do Quadro de Pessoal e Atualização do Plano de Carreira dos
Servidores do Poder Legislativo Municipal, 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, 10 de junho de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel –
Membro. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer do Relator
da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei
Complementar nº. 40/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de procedência do Vereador Ariovaldo de
Almeida Lima, que cria a “Semana Municipal de Conscientização dos Direitos e
Deveres do Pedestre” e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada
ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 7 de junho de 2019. Carlos Alberto
Costa Prado – Presidente - Relator, Cícero de Aquino – Vice-Presidente, Aparecido
Luiz – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei Complementar nº. 42 /2019: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de procedência do
Vereador Abel Diniz Fiel, que obriga as clínicas veterinárias, pet shops e demais
estabelecimentos do ramo a divulgarem a relação de cães e gatos que receberem
vacinação contra a raiva, Parvovirose e Cinomose, não havendo nenhum óbice, e
como Relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 7 de junho de 2019. Carlos
Alberto Costa Prado – Presidente - Relator, Cícero de Aquino – Vice – Presidente,
Aparecido Luiz – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes e
Cultura ao Projeto de Lei nº. 41/2019: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, que cria a “Semana Municipal de Inclusão e Acesso às Tecnologias da
Informação”, estimulando a doação de equipamentos de informática a instituições
educacionais e entidades sociais e assistenciais localizadas no Município de Ourinhos
e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão

de Educação, Esportes e Cultura, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 10 de junho de 2019. Caio César de Almeida Lima Presidente – Relator,
Anísio Aparecido Felicetti Vice – Presidente, Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Os
projetos cujo pareceres acabam de ser lidos poderão ser encaminhados às demais
comissões para elaboração dos respectivos pareceres ou inseridos na Ordem do Dia
das próximas sessões conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o
Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 19ª.
Sessão Ordinária de 2019, conforme o regimento interno. Dando continuidade, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos
requerimentos: Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.439/19
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.332/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se disponibilizar cursos de prevenção de acidentes do
trabalho aos funcionários públicos municipais. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.440/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal e a
Comunidade Terapêutica Missão Vida, para que possa reabrir a entidade.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.441/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Prefeito Dr. Teodoreto
Ferreira Gomes, no Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground, academia de
saúde, pista de caminhada, bancos, etc. 1.442/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a Praça Prof. Aparecido Gonçalves Lemos, no Jardim
Ouro Verde, com a instalação de playground, academia de saúde, pista de caminhada,
bancos, etc. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.443/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº. 1.716/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à mudança do sentido de acesso à
Rodovia Raposo Tavares, através da Avenida Nilo Signorini - Vila Perino.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.444/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na
Praça Bertulino Custódio - Parque Minas Gerais. 1.445/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos junto aos funcionários da sala de
monitoramento da guarda municipal, para que tenha um policial da atividade
delegada para cuidar da parte criminal. 1.446/19 - Requer informações da SAE sobre
providências com relação ao vazamento de água na Rua Duque de Caxias, defronte a
construção do SENAC. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.447/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se atender à Lei Municipal nº
6.355/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do local e do número
de vagas dos estacionamentos públicos reservados às pessoas com deficiência e
idosos no município de Ourinhos e dá outras providências. 1.448/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se atender à Lei Municipal nº 6.294/2016, que
estabelece obrigatoriedade de divulgação de custos, unitário e total, de veiculação de
publicidade nos meios de comunicação, pelo Poder Público. 1.449/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se atender à Lei Municipal nº 6.292/2016, que
dispõe sobre a divulgação de dados sobre multas de trânsito do Município e dá outras
providências. 1.450/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se atender à

Lei Municipal nº 6.168/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via
internet de informações sobre os plantões médicos no Município. 1.451/19 - Requer
informações a respeito de ações para atender à Lei Municipal nº 5.077/2006, que fixa
o dia 25 de maio como data comemorativa do "Homem do Campo" em Ourinhos.
1.452/19 - Requer o envio de lista com o nome de todas as empresas e o respectivo
local das obras públicas que estão sendo realizadas no Município. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.453/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir uma sala ou local coberto, com bancos, no PSF "José
Carlos Garcia" - Jardim Josefina. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.454/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.304/2018, que solicita pintura
de sinalização de solo indicando parada de vans escolares na Rua Maria Pulcinelli
Pelegrino, defronte ao nº 115. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.455/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Celso Macharete
Lobo, com a instalação de iluminação a LED e de bancos. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.456/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.558/2018, que solicita a instalação de redutor de velocidade e lombofaixa na Rua
Vitório Christoni, defronte ao nº 1.500, a fim de proporcionar segurança aos alunos
do SENAI. 1.457/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos a fim de se concretar a viela da Rua Vitório Christoni, ao lado do nº 1.465,
pois em dias de chuva a água escoa para o quintal dos munícipes. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.458/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 267/2019, que solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os
pontos de ônibus do Jardim Josefina. 1.459/19 - Reitera, em seu inteiro teor,o
Requerimento nº 988/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
cercar com alambrado o campo de futebol do Jardim Josefina, bem como construir
vestiários com banheiros e chuveiros. 1.460/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 985/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar horta comunitária no Jardim Josefina. Requerimentos do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.461/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
investimentos para acessibilidade de cadeirantes nos cruzamentos sobre a linha
férrea. 1.462/19 - Requer informações, junto à Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura, sobre a possibilidade de se providenciar a poda de galhos de árvores que
dificultam a visualização dos semáforos. Requerimentos do Vereador Aparecido
Luiz: 1.463/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar semáforo
no cruzamento da Avenida Domingos Camerlingo Caló com a Rua Alpino Buratti.
1.464/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de semáforo de quatro tempos no cruzamento da Avenida Jacinto
Ferreira de Sá com a Rua Dr. Antônio Prado. 1.465/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à retirada do ponto de táxi da Avenida
Jacinto Ferreira de Sá. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.466/19 - Requer informações sobre o atendimento ao protocolo nº 048317/2018,
que solicita da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras a limpeza de
boca de lobo na Rua João Matias Graciano - João do Fórum, defronte ao nº 114 Jardim Vale Verde. 1.467/19 - Requer informações sobre o não fornecimento de
medicamento. 1.468/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 515/2019, que

solicita troca de lâmpada queimada no cruzamento das Ruas Gaspar Ricardo e Santa
Catarina. 1.469/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 260/2019, que solicita
providências quanto à caixa de inspeção localizada na calçada da Rua Gaspar Ricardo
com a Rua Santa Catarina que se encontra sem tampa. Requerimentos do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 1.470/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar estacionamento em 45 graus no canteiro central da Avenida
Comendador José Zillo, nos quarteirões das empresas Injex e Colchões Castor.
1.471/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o efetivo e
estender os horários de policiais militares no Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 1.472/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se substituir a iluminação na Avenida Vitalina Marcusso, em frente
à FATEC e ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". 1.473/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar pintura em redutor de velocidade
(lombada) existente na Avenida Vitalina Marcusso, próximo à Fatec. Requerimentos
do Vereador Cícero de Aquino: 1.474/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 1.303/2018, que solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa),
pintura de sinalização de solo e instalação de placas indicando área escolar e cuidado
crianças, na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, defronte ao nº 115. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.475/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.028/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar campeonato interescolar municipal, abrangendo todas as escolas públicas e
modalidades esportivas. 1.476/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.031/2018, que requer informações sobre as ações realizadas pela Prefeitura para a
formação profissional dos jovens que buscam o primeiro emprego. 1.477/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº1.130/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se disponibilizar no site da Prefeitura Municipal e nas redes
sociais a agenda cultural do Município. 1.478/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.142/2018, que requer informações sobre a possibilidade da
Prefeitura Municipal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, criar em nosso
Município um Programa de Moradia para servidores públicos municipais. 1.479/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.177/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se criar um programa destinado exclusivamente para cuidar
da saúde dos servidores públicos e de seus familiares. 1.480/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.178/2018, que requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se intensificar o
combate ao consumo de drogas em todas as praças públicas do Município. 1.481/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.180/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se ampliar as atividades esportivas e culturais realizadas ao
ar livre e em praças públicas do Município. 1.482/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.182/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar hortas comunitárias nas regiões mais carentes do Município. 1.483/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.185/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se criar programa voltado ao funcionalismo público, visando
capacitar servidores e elevar a quantidade de serviços prestados à população, com
ênfase na modernização, digitalização e inovação da gestão pública. 1.484/19 -

Requer informações sobre as ações realizadas visando à inibição da proliferação
de ratos, pernilongos e escorpiões no Município. 1.485/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 1.329/2018, que requer informações sobre o impacto
ambiental causado nas bacias hidrográficas existentes na cidade, em razão das
plantações de eucaliptos no perímetro urbano do Município. 1.486/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.330/2018, que requer informações sobre as
áreas de risco propensas a enchentes e inundações existentes no perímetro urbano
do Município. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
indicações: Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 937/19 - Solicita
revitalização e melhorias na Praça Toshio Tone (Praça das Cerejeiras) - Jardim Ouro
Verde -, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada,
bancos de concreto, dentre outros. 938/19 - Solicita pintura de sinalização de solo,
faixas para estacionamento de automóveis e motos, bem como placas de sinalização,
na Rua Duque de Caxias nº 304, defronte ao Supermercado Avenida. 939/19 Solicita roçada, limpeza e pintura de guias e sarjetas em toda a extensão dos Jardins
Josefina e Colúmbia e da Vila Brasil. 940/19 - Solicita urbanização, paisagismo e
pintura de solo nas vielas do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU).
941/19 - Solicita urbanização, paisagismo e pintura de solo nas vielas do Jardim
Josefina. 942/19 - Solicita pintura de solo e iluminação com lâmpadas de LED em
todas as vielas do Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. Indicações
da Vereadora Raquel Borges Spada: 943/19 - Solicita operação “tapa-buracos”
emergencial em toda a extensão da Rua Edwin Haslinger (Leopoldo). 944/19 Solicita a retirada de galhada na Rua Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, ao lado do nº 237
- Jardim São Carlos. Indicação do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 945/19
- Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada próximo ao cruzamento
das Ruas Edwin Haslinger (Leopoldo) e Milton Crivelli. Indicação do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 946/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda
a extensão do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 947/19 - Solicita a erradicação de árvore na Rua
Jornalista Heron Domingues, defronte ao nº 667 - Vila Brasil. Indicações do
Vereador Abel Diniz Fiel: 948/19 - Solicita a construção de rampa de acessibilidade
a cadeirantes nas Ruas Wilson de Souza, Antônio Zaki Abucham, Olívio Minucci,
todas no cruzamento com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 949/19- Solicita a
construção de rampa de acessibilidade a cadeirantes nas Ruas Sebastião Miranda,
Rafael Cassetari, José Ferreira Filho e Hermínia Bonetti Sândano, todas no
cruzamento com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 950/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Dr.
Mário Cintra Leite. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 951/19 Solicita reestruturação e limpeza de boca de lobo na Rua Torazo Kanda, defronte ao
nº 1.175 - Jardim Guaporé. 952/19 - Solicita limpeza de boca de lobo em todas as
ruas da Vila Brasil. 953/19 - Solicita limpeza de boca de lobo em todas as ruas do
Jardim Anchieta. 954/19 - Solicita limpeza de boca de lobo em todas as ruas do
CDHU. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 955/19 - Solicita a poda
de árvore localizada na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao n° 2.126 - Vila
Sândano. 956/19 - Solicita a repintura das faixas demarcatórias de trânsito na Rua

do Expedicionário, desde o cruzamento com a Rua 9 de Julho até a via férrea.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 957/19 - Solicita a sinalização das
entradas e saídas do Município, com o nome da cidade e placas com a localização da
Santa Casa, Prefeitura, Fórum, Catedral, Hospital Unimed, Polícia Militar e do
Shopping. 958/19 - Solicita a instalação de placas, com o nome da rua, nas casas que
se localizam nas esquinas. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
959/19 - Solicita a retirada de entulho na Rua Domingos Ângelo, defronte ao n° 108.
960/19 - Solicita a troca de lâmpada na Rua João Bond, defronte ao n° 321. 961/19 Solicita melhorias no pavimento asfáltico da Rua Vicente Ernesto de Lucca, próximo
ao n° 969. 962/19 - Solicita poda de árvore na Rua Domingos Ângelo, defronte ao n°
36. 963/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Alzira Gomes Queirós, defronte
ao n° 203. 964/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Adão
Queirós. 965/19 - Solicita manutenção no alambrado da quadra de esportes da Rua
João Bond. Indicação do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 966/19 Solicita instalação de placas de sinalização de trânsito na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, próximo ao supermercado Maitan. Indicação do Vereador Abel
Diniz Fiel: 967/19 - Solicita a construção de rampa de acessibilidade a cadeirantes
na Rua Alziro Alves da Silva, no cruzamento com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 968/19 - Solicita a implantação
de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Profa. Maria José Ferreira,
próximo ao n° 100 - Jardim Santa Fé. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
969/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua
Vereador Geraldo Bernardini com a Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra - Parque
Minas Gerais. 970/19 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua
Vereador Geraldo Bernardini, esquina do n° 980 (Toldos Parati) - Parque Minas
Gerais. 971/19 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua José do
Patrocínio, esquina do nº 168 - Parque Minas Gerais. 972/19 - Solicita a troca de
lâmpada na Rua Dr. Altino Arantes, ao lado do Radar. 973/19 - Solicita patrolamento
e colocação de fresa na Estrada Bairro da Sobra, Fazenda Velha. 974/19 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) em toda a extensão da Rua
Onofre Antônio Pasquetta, visto que nessa rua existe a pista de caminhada e o
excesso de velocidade tem sido constante, trazendo riscos aos munícipes que
frequentam o local. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 975/19 - Solicita a
instalação de lâmpadas nos postes da Praça Benedicto Simão Raymundo, localizada
na Rua Padre Bruno Welter - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Indicações do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 976/19 - Solicita a
substituição da iluminação no cruzamento da linha férrea no Jardim Santa Fé. 977/19
- Solicita a instalação de iluminação na Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal
(Estrada do Ferro Velho Cruzeiro). 978/19 - Solicita pintura de sinalização de solo
das faixas em toda a extensão da Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada
do Ferro Velho Cruzeiro). 979/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED na Praça Dr. Hermelino Agnes de Leão (Praça da Santa Casa).
Indicações do Vereador e Anísio Aparecido Felicetti: 980/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestre e Pare) em todas as ruas do Jardim Guaporé.
981/19 - Solicita pavimentação asfáltica na estrada que se inicia na Rua Edwin

Haslinger (Leopoldo) em acesso à Água da Veada. Posteriormente, o Primeiro
Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 170/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Lúcia.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 171/19 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Isaías de Andrade. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 172/19 - De
congratulações à Camda “A força do campo”, Cooperativa de Ensino de Ourinhos,
Sicred, Unimed e SiccobCredimota, por terem, junto à Secretaria Municipal de
Assistência Social, implantado o Cine em Cena, cinema para as escolas municipais.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 173/19 - De congratulações à todos os
mercados Santa Clara, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município.
Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 174/19 - De congratulações ao
Centro de Ressocialização de Ourinhos, pela realização da cerimônia de abertura da
Jornada de Cidadania e Empregabilidade, realizada em 28 de maio de 2019. Moção
do Vereador Cícero de Aquino: 175/19 - De congratulações ao Bar do China, na
pessoa do Sr. Reginaldo Florêncio da Silva, pelos 23 anos de excelentes serviços
prestados no atendimento ao povo de Ourinhos. Moções do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 176/19 - De congratulações e aplausos à Fotógrafa Fernanda Skalisz W.
Trento, pela segunda colocação no concurso nacional de melhores fotos de raios.
177/19 - De congratulações e aplausos ao Centro Universitário das Faculdades
Integradas de Ourinhos - UNIFIO -, pela realização da palestra "Plantando o Sete"
para os alunos de Ourinhos e região. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada:
178/19 - De congratulações aos Gideões Internacionais no Brasil, pela distribuição
dos exemplares do Novo Testamento. Moção do Vereador José Carlos Vieira dos
Santos: 179/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Mota. As moções de
congratulações serão deliberadas no presente expediente enquanto as de pesar
encontram-se aprovadas na sua forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que a votação e a discussão dos
requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser
solicitado pelos Senhores Vereadores. O Sr. Presidente colocou em votação o pedido
do Vereador, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente consultou
os Srs. Vereadores se havia alguma matéria a ser destacada. O Senhor Vereador Mário
Sérgio Pazianoto pediu destaque no Requerimento de nº. 1.461/2019. O Senhor
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva pediu destaque no Requerimento de nº.
1.471/2019. A Senhora Vereadora Raquel Borges Spada pediu destaque no
Requerimento de nº. 1.444/2019. O Senhor Vereador Aparecido Luiz pediu destaque
no Requerimento de nº. 1.463/2019. Não havendo mais quem queira se manifestar,
o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº s: 1.439/2019 a
1.486/2019 e as Moções nº. S 172/2019 a 178/2019 com exceção das matérias
destacadas. Fizeram o uso da palavra o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim. Não
havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram
colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente
informou ainda, que conforme fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei
Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para
responder às informações solicitadas através de requerimentos. Logo após, o Senhor

Presidente colocou em discussão os requerimentos destacados: Requerimento de nº.
1.444/2019. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada.
Ninguém mais querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. Requerimento de nº. 1.461/2019. Fez o
uso da palavra o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo
se manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Requerimento de nº. 1.463/2019. Fizeram o uso da palavra o
Senhores Vereadores Aparecido Luiz, José Carlos Vieira dos Santos, Caio César de
Almeida Lima e Ariovaldo de Almeida Silva. Ninguém mais querendo se manifestar,
o referido requerimento foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Requerimento de nº. 1.471/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores:
Ariovaldo de Almeida Lima e Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo se
manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Logo após, fizeram o uso da tribuna com tema livre os Senhores
Vereadores: Ariovaldo de Almeida Lima, Anísio Aparecido Felecetti, Abel Diniz Fiel
e Raquel Borges Spada. 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 dos Senhores Vereadores para
verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo
de Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado,
Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos
Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar
(quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei nº. 36/2019 de iniciativa do Prefeito Municipal, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a Elaboração da Lei Orçamentária de
2020, e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Projeto
de Lei foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Na sequência, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 47/2019 de
procedência do Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Elias Moreira). Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, o Projeto de Lei foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 48/2019
de autoria do Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Antônio Batista da Silva “Pernambuco”). Ninguém querendo se
manifestar, o Projeto de Lei foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
nº. 51/2019 de iniciativa do Vereador Alexandre Araujo Dauage, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Wolnei Fragão Silva). Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Raquel Borges Spada e Abel Diniz
Fiel. Ninguém mais querendo se manifestar, o Projeto de Lei foi colocado em votação
e APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em

discussão o Projeto de Lei nº. 08/2019 oriundo da Mesa Diretora, que cria a
Comissão de Desenvolvimento Funcional com vistas à reestruturação do quadro
de pessoal e atualização do plano de carreira dos servidores do poder legislativo
municipal. Ninguém mais querendo se manifestar, o Projeto de Lei foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os
Senhores Vereadores Ariovaldo de Almeida Silva, Anísio Aparecido Felicetti, Mário
Sérgio Pazianoto, José Carlos Vieira dos Santos e Flávio Luís Ambrozim. Não
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Décima Nona Sessão Ordinária. Para
constar o que ocorreu, lavrou-se a 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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