ATA DA VIGÉSIMA 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 sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
hora 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 Vigésima 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. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votação
a Ata da 19ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Na sequência, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos Ofícios recebidos: Expedientes
de Terceiros, correspondências recebidas após a última sessão: Informativo VEPDengue da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, recebido via e-mail, informando o número de casos de Dengue,
confirmados, acumulados e por bairros, em Ourinhos, no período de 01/01/2019 a
14/06/2019, com exames efetuados no Instituto Adolfo Lutz de Marília. Ofícios 424 e
432-R/2019/GIGOV/BU da GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE
GOVERNO – BAURU – DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informando sobre
as emissões de créditos de recursos financeiros nos valores de R$ 98.340,00 e R$
197.240,00, respectivamente, nas contas vinculadas aos Contratos de Repasse
firmados com a Prefeitura Municipal de Ourinhos, no âmbito do Programa
Planejamento Urbano, sob a gestão do MCidades, que tem por objeto a Pavimentação
Asfáltica em diversas ruas da cidade. Ofício RP nº 036/19-SP do GABINETE DO
DEPUTADO ESTADUAL MAURO BRAGATO em resposta à Moção nº 15/2019,
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, encaminhada através do Ofício nº 03/6/2019.
Ofício SMPF-113/2019 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários de Tesouraria
referentes ao período de 17/04/2019 a 31/05/2019, com os nºs 73 a 102,

respectivamente. Ofício nº 429/2019-AMMM/PRM do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL encaminhando cópia da decisão proferida nos autos a respeito de
Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil nº 1.34.024.000052/2016-40,
instaurado a partir do Ofício nº 07/07/2016, encaminhado pela Câmara Municipal de
Ourinhos, a fim de apurar irregularidades no empreendimento Recanto dos Pássaros
III, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, formado por 448 unidades
habitacionais. Ofício nº 164/2019/GAB/SAE da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA
E ESGOTO DE OURINHOS encaminhando o processo de compras e serviços
referente ao mês de maio de 2019. 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. 59/2019 dos Vereadores Raquel
Borges Spada e Alexandre Araujo Dauage que institui o "Dia do Protetor de Animais”
no Município e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 60/2019 de iniciativa do
Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro
de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19
de julho de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício
financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 61/2019 do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) e dá
outras providências. Projeto de Lei nº. 62/2019 do Vereador Anísio Aparecido que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Fuad Abdo Tânios). Projeto de Lei
nº. 63/2019 do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre a obrigatoriedade de as
unidades lotéricas instalarem assentos para acomodação dos clientes, dispositivo de
senha e bebedouros. Projeto de Lei Complementar nº. 25/2019 do Prefeito
Municipal que dispõe sobre alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos
da Prefeitura Municipal de Ourinhos 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. 58/201: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que
dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Vereador José Domingues da
Costa), 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, 12 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 Complementar nº. 22 /2019: Senhor
Presidente após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº.
1.031, de 04 de abril de 2019, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de
Ourinhos (GMO), composto por plano de cargos, carreiras e vencimentos,
organização da Guarda Municipal de Ourinhos, código disciplinar 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, 17 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 Complementar nº. 23 /2019: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº.
474, de 22 de junho de 2006, alterado pela Lei Complementar nº. 597, de 28 de abril
de 2009 e pela Lei Complementar nº. 701, de 19 de abril de 2011, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município 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, 12 de junho
de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente, Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Os projetos cujo pareceres acabam de
ser lidos poderão ser encaminhados às demais comissões competentes para
elaboração dos respectivos pareceres ou inseridos na Ordem do Dia das próximas
sessões conforme preceitua o regimento interno. Em seguida, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 20ª. Sessão Ordinária de
2019, conforme o regimento interno. O Primeiro Secretário realizou a apresentação
dos requerimentos: Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.487/19 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a convocação de
alguns motoristas que passaram no concurso. Requerimento do Vereador Abel
Diniz Fiel: 1.488/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
creche que atenda em período integral os filhos de funcionários públicos de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.489/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 197/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando instalar semáforo na Avenida Domingos Camerlingo Caló,
no cruzamento com a Rua Alpino Buratti, pois há intenso tráfego de veículos e
pedestres, com grandes riscos de acidentes. Requerimento dos Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim: 1.490/19 - Requer que se encaminhe cópia ao
Ministério Público do Requerimento nº 466/2019, que reitera o Requerimento nº
1.622/2018, requerendo informações a respeito da tiragem da gráfica dos convites de
shows, camarotes e pulseiras para a 52ª FAPI 2018 e expedição de cópias das
respectivas notas fiscais dos pagamentos realizados para a gráfica, considerando que
a Prestação de Contas não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos
aprovados solicitando as informações, permanecendo sem respostas. 1.491/19 Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento nº 465/2019,
que reitera o Requerimento nº 1.623/2018, requerendo informações a respeito de
quantos convites foram vendidos para os shows e camarotes da 52ª FAPI 2018,
considerando que a Prestação de Contas não foi realizada ainda, e que são vários
requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
Requerimento dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel:
1.492/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento nº

464/2019, que reitera o Requerimento nº 1.682/2018, requerendo informações sobre
os valores gastos com segurança na 52ª Feira Agropecuária e Industrial - FAPI,
considerando que a Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que
são vários requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo sem
respostas. 1.493/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do
Requerimento nº 460/2019, que reitera o Requerimento nº 1.683/2018, requerendo
informações sobre o estacionamento da 52ª Feira Agropecuária e Industrial,
considerando que a Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que
são vários requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo sem
respostas. 1.494/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do
Requerimento nº 459/2019, que reitera o Requerimento nº 1.684/2018, requerendo
informações sobre o parque de diversões da 52ª Feira Agropecuária e Industrial,
considerando que a Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que
são vários requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo sem
respostas. 1.495/19 - Requer que se encaminhe cópia para o Ministério Público do
Requerimento n° 458/2019, que reitera o Requerimento nº 1.685/2018, requerendo o
envio de lista com os nomes dos patrocinadores e valores dos respectivos patrocínios
da 52ª Feira Agropecuária e Industrial, considerando que não foi expedida ainda, e
que são vários requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo
sem respostas. 1.496/19 - Requer que se encaminhe cópia para o Ministério Público
do Requerimento n° 457/2019, que reitera o Requerimento nº 1.686/2018, requerendo
informações sobre os valores gastos com energia elétrica, bem como o envio de
cópias das respectivas faturas do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, durante
a 52ª Feira Agropecuária e Industrial, considerando que a Prestação de Contas da
FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos aprovados
solicitando as informações, permanecendo sem respostas. 1.497/19 - Requer que se
encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento n° 456/2019, que reitera o
Requerimento nº 1.695/2018, requerendo informações sobre os gastos com
funcionários no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá para a realização da 52ª
Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos, considerando que a Prestação de Contas
da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos aprovados
solicitando as informações, permanecendo sem respostas. 1.498/19 - Requer que se
encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento n° 455/2019, que reitera o
Requerimento nº 1.696/2018, requerendo informações a respeito de gastos com
caminhões, carros, motos, tratores, máquinas em geral e seus respectivos gastos com
combustíveis durante a realização da 52ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos
- FAPI, considerando que a Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada
ainda, e que são vários requerimentos aprovados solicitando as informações,
permanecendo sem respostas. Requerimentos dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel
e Flávio Luís Ambrozim: 1.499/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério
Público do Requerimento n° 454/2019, que reitera o Requerimento nº 1.698/2018,
requerendo informações a respeito do valor gasto com as premiações do rodeio da 52ª
Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos, considerando que a Prestação de Contas
da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos aprovados
solicitando as informações, permanecendo sem respostas. 1.500/19 - Requer

informações a respeito de gastos com caminhões, carros, motos, tratores, máquinas
em geral e seus respectivos gastos com combustíveis durante a realização da 53ª
FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos. 1.501/19 - Requer informações
da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor Clube a respeito dos valores
gastos com as premiações do rodeio da 53ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de
Ourinhos. Requerimentos dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo
Lúcio Abel: 1.502/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal e do organizador
Extreme Motor Clube a respeito de quando será encaminhada a esta Edilidade a cópia
da Prestação de Contas da 53ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos -,
levando-se em consideração que a da 52ª FAPI não foi entregue, ainda. 1.503/19 Requer informações da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor Clube
a respeito da infraestrutura de acessibilidade e fraldário da 53ª FAPI - Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos. 1.504/19 - Requer informações da Prefeitura
Municipal e do organizador Extreme Motor Clube a respeito do destino do valor de
R$ 1.200.000,00, patrocinados pela Prefeitura aos organizadores para a realização da
53ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos. Requerimento dos
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim: 1.505/19 - Requer da
Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor Clube cópias dos contratos de
todos os shows de artistas apresentados na 53ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial
de Ourinhos. Requerimento dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo
Lúcio Abel: 1.506/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal e do organizador
Extreme Motor Clube a respeito de todas as empresas terceirizadas contratadas para a
realização da 53ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos. Requerimento
dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim: 1.507/19 - Requer
informações da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor Clube a
respeito das cópias dos contratos de todos os shows de artistas apresentados na 52ª
FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos, realizada em 2018.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.508/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar inspeção da antiga piscina do Clube
Atlético Ourinhense, para a limpeza, devido ao acúmulo de água.Requerimento dos
Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel: 1.509/19 - Requer o
envio das cópias de todos os documentos do Processo Licitatório, na modalidade
Chamamento Público, para a seleção dos organizadores da 53ª FAPI - Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.510/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 348/2019, que
solicita a repintura de sinalização de solo indicando vagas de estacionamento para
idoso na Rua 9 de Julho n° 644, defronte à sede da AIPOMESP Ourinhos. 1.511/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 869/2019, que requer providências
para que seja estendida a iluminação pública no final da Rua Júlio Mori, entre as
Ruas Manoel Joaquim Benatto e Profa. Josefa Cubas da Silva. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 1.512/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar Campeonato de Futebol Society Regional. 1.513/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar câmera de monitoramento na sede da Associação
de Moradores de Bairro do Parque Pacheco Chaves. 1.514/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar a Supercopa de Futebol, ou seja, o campeão da

categoria acesso contra o campeão da categoria especial. Requerimento dos
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim: 1.515/19 - Requer que
se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento n° 453/2019, que requer
informações sobre quando será encaminhada a esta Edilidade a cópia da prestação de
conta da 52ª - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos, considerando que a
Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são vários
requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.516/19 - Requer informações
sobre o atendimento à Lei n° 6.476/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos,
tempo de interrupção e nova data prevista para término. 1.517/19 - Requer
informações sobre o atendimento à Lei n° 4.982/2005, que dispõe sobre a instituição
do Dia da Recepcionista, a ser celebrado no dia 26 de julho. Requerimentos dos
Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel: 1.518/19 - Requer
informações, junto ao organizador Extreme Motor Clube, sobre a tiragem gráfica dos
convites de shows, camarotes e pulseiras para a 53ª Feira Agropecuária e Industrial FAPI 2019, e expedição de cópias das respectivas notas fiscais dos pagamentos
realizados para a gráfica. 1.519/19 - Requer informações, junto ao organizador
Extreme Motor Clube, sobre os valores gastos com segurança na 53ª Feira
Agropecuária e Industrial – FAPI. 1.520/19 - Requer informações, junto ao
organizador Extreme Motor Clube, sobre o estacionamento da 53ª Feira Agropecuária
e Industrial – FAPI. 1.521/19 - Requer informações, junto ao organizador Extreme
Motor Clube, sobre o parque de diversões da 53ª Feira Agropecuária e Industrial –
FAPI. 1.522/19 - Requer, junto ao organizador Extreme Motor Clube, a lista com os
nomes dos patrocinadores e valores dos respectivos patrocínios da 53ª Feira
Agropecuária e Industrial – FAPI. Requerimentos dos Vereadores Edvaldo Lúcio
Abel e Flávio Luís Ambrozim: 1.523/19 - Requer informações sobre os valores
gastos com energia elétrica, bem como o envio de cópias das respectivas faturas do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, durante a 53ª Feira Agropecuária e
Industrial – FAPI. 1.524/19 - Requer informações sobre os valores gastos com
funcionários no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, durante a 53ª Feira
Agropecuária e Industrial – FAPI. Requerimento do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.525/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
placa de denominação na Travessa Tiradentes - Vila Christoni. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.526/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar estacionamento em 45 graus na Avenida Milton
Machado (ambos os lados) - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.527/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se criar a semana de conscientização dos motoristas sobre os
limites de velocidade nos bairros. 1.528/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir passeio público defronte ao campo de futebol do Centro
Social Urbano – CSU. 1.529/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
tornar mão dupla de direção a Rua José Felipe do Amaral, no trecho entre os nº. s 355
e 507. Requerimento do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.530/19 Requer informações, junto às Secretarias Municipais de Assistência Social, de Saúde

e de Educação, sobre a possibilidade de se realizar um levantamento das pessoas com
deficiência auditiva cadastradas nos atendimentos do Município. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.531/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir uma pista de caminhada às margens do Córrego
Christoni no Jardim Colorado e no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.532/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar dois braços de iluminação pública no
prolongamento da Rua Hugo Luz - Jardim Itaipava. 1.533/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 131/2019, que solicita pintura de sinalização de solo de faixa de
pedestres na Rua Francisco Constante Netto, defronte ao NEI “Profa. Vera Lúcia
Ferreira de Moura Rocha” - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Requerimentos do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.534/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se estudar providências quanto a um buraco de
grande dimensão, existente em um terreno da Rua Aparecida Madeira Santos,
próximo ao nº 82 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.535/19 Requer informações sobre a quantidade dos serviços de recapeamento asfáltico,
operação “tapa-buracos”, reperfilamento asfáltico e implantação de asfaltos novos,
realizada durante esta gestão do Governo de Ourinhos. Requerimento do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 1.536/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar iluminação na quadra poliesportiva situada entre as Ruas Arlindo Bellei e
Raphael Noschesi. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.537/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.881/2017, que solicita melhorias na
iluminação pública em toda a extensão da Alameda Benedito Siqueira - Jardim Santa
Fé. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.538/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar em nosso Município o PROAC Programa de Ação Cultural. 1.539/19 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se promover parceria com o hospital veterinário das Faculdades
Integradas de Ourinhos - FIO -, de forma a realizar atendimentos gratuitos aos
munícipes que não têm condições financeiras de arcar com o tratamento de seus
animais de estimação. 1.540/19 - Requer informações sobre quais ações estão sendo
realizadas com relação ao tratamento de usuários de drogas e dependentes químicos
no Município. 1.541/19 - Requer informações sobre quais bairros são beneficiados
com varrição periódica em nosso Município. 1.542/19 - Requer informações sobre o
Laboratório de Análises Clínicas do Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão,
esclarecendo a quantidade de exames realizados, bem como quais os valores gastos
nos últimos 3 meses. 1.543/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando à criação de uma Farmácia Municipal, com atendimento 24
horas, nas proximidades da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 1.544/19 - Requer
informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a
possibilidade de se instalar postes com iluminação pública no canteiro central da
Rodovia Raposo Tavares, entre o trevo da Vila Brasil e a Empresa Tecnal. 1.545/19 Requer informações detalhadas sobre os valores gastos com iluminação pública e
como está sendo aplicada a verba da CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação
Pública -, destinada somente à manutenção desse serviço. 1.546/19 - Requer
informações a respeito da coleta de materiais inservíveis no Município. 1.547/19 -

Requer informações quanto à fiscalização de queimadas realizadas de forma irregular
no Município. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.548/19 Requer providências quanto à ocorrência de alagamentos na Avenida Horácio Soares,
em frente ao nº 1.748, no Jardim Paulista, com a construção de boca de lobo ou
nivelamento da via pública. 1.549/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos visando solucionar a causa de inúmeros acidentes ocorridos no
cruzamento das Ruas João Alexandre e Profa. Josefa Cubas da Silva. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.550/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a Área de Lazer Renée Machado Branco Ferraro, com
instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada, bancos etc. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das indicações: Indicação
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 982/19 - Solicita a implantação de lombada
física na Rua Isídia Sebastiana Araújo - Distrito Industrial Oriente Mori. Indicações
do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 983/19 - Solicita pintura de sinalização
de solo e faixa de pedestre no cruzamento das Ruas Cardoso Ribeiro e Dr. Altino
Arantes. 984/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestre no
cruzamento das Ruas Dr. Altino Arantes e Paulo Sá. Indicação do Vereador Abel
Diniz Fiel: 985/19 - Solicita a construção de rampa de acessibilidade nas travessias
da Rua Jerônimo Althero Filho com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Indicação do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 986/19 - Solicita pintura de sinalização de
solo (Faixa de Pedestre) nas principais ruas dos Jardins Eldorado e Europa.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 987/19 - Solicita a troca de
lâmpadas no final do prolongamento da Rua Hugo Luz, próximo à Chácara Pedrinha
Branca, no Jardim Itaipava. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 988/19
- Solicita pintura de sinalização de solo (Vaga para Deficiente) na Rua Silva Jardim,
defronte ao n° 838. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 989/19 Solicita a recuperação ou reforma de todos os redutores de velocidade da Rua
Eduardo Peres. 990/19 - Solicita a recuperação ou reforma e pintura de sinalização de
solo em todos os redutores de velocidade da Rua Jornalista Heron Domingues - Vila
Brasil. 991/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão
das ruas da Vila Recreio. 992/19 - Solicita e recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão das ruas do Jardim Santa Fé. Indicação do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 993/19 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Paulo Sá, entre as
Ruas Rio de Janeiro e do Expedicionário. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 994/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Edwin Haslinger (Leopoldo). Indicação do Vereador José Carlos
Vieira dos Santos: 995/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de
Pedestres e “Pare”) em todas as ruas do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 996/19 - Solicita
pintura de sinalização de solo e implantação de redutor de velocidade na Rua
Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, defronte ao nº 346 - Vila Christoni. 997/19
- Solicita recapeamento asfáltico na Rua Dr. Cássio Ciampolini - Vila Nova Christoni.
998/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Fernando Prestes - Vila Boa
Esperança. 999/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Antônio Soares da Silva.
1.000/19 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Júlio Fernandes. 1.001/19 -

Solicita recapeamento asfáltico na Rua Caetano Pereira. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.002/19 - Solicita a revitalização da área de lazer Renée
Machado Branco Ferraro, com instalação de playground, academia da saúde, pista de
caminhada, bancos etc. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.003/19 Solicita, junto à Secretaria Municipal de Saúde, providências para a acessibilidade na
Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", dentro das normas da
ABNT, a fim de que as mulheres com necessidades especiais possam utilizá-la, sem
constrangimentos. Indicação do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.004/19
- Solicita a instalação de redutores de velocidade próximo à rotatória existente na
confluência das Ruas Felismino Fernandes dos Santos e Hermínio Joaquim dos
Remédios - Jardim Europa. Indicação dos Vereadores Alexandre Florencio Dias e
Cícero de Aquino: 1.004/19 - Solicita pintura de sinalização de solo de faixas
exclusivas para motos nos cruzamentos das vias públicas na área central do
Município. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.005/19 - Solicita
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Machado Florence. 1.005/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Alcides
Chierentin, defronte ao nº 288. Indicação do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 1.006/19 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Antônio Guilherme da Silva. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
1.007/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno situado na Rua Paulo Duzi, ao lado
do nº 1.272 - Jardim Guaporé. Posteriormente, o Primeiro Secretário realizou a leitura
das Moções apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 180/19 De pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio Lopes. Moção do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 181/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Iolanda Tereza Piccinin.
Moções do Vereador Abel Diniz Fiel: 182/19 - De congratulações à Igreja
Pentecostal Cheios do Espírito Santo, pelos três anos de aniversário e pelas
festividades realizadas nos dias 5, 6 e 7 de junho, regidas pelo Pastor Jumaci Silva
dos Santos, cujo tema foi Mateus 16:18 "eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela". 183/19 De congratulações à Escolinha de Futebol Centro Esportivo do Jardim Eldorado,
treinada pelos professores Carlinho Coringa e Marcelão, pela conquista do Torneio
Inter Escolinhas de Ourinhos realizado no dia 27 de abril na Associação Esportiva
Santos Dumont. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 184/19 - De
congratulações à Fênix Martelinho de Ouro, fundada em abril de 2004, nas pessoas
dos Srs. Wendel Maia e Wellington Maia, pelos 15 anos de relevantes serviços
prestados na cidade de Ourinhos. 185/19 - De congratulações ao Bar do Milton, pelos
excelentes serviços prestados em nosso Município desde 1987. Moção dos
Vereadores Abel Diniz Fiel e José Carlos Vieira dos Santos: 186/19 - De
congratulações à Igreja Internacional Vida Cristã de Ourinhos, pelo 10° aniversário.
Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 187/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Armando Marcolino Gonçalves. Moção do Vereador José Carlos
Vieira dos Santos: 188/19 - De congratulações à Unidade Amor Saúde de Ourinhos,
pela instalação e inauguração no dia 10 de junho de 2019, com acesso ao atendimento
médico e odontológico. Moção dos Vereadores Ariovaldo de Almeida Silva, José
Carlos Vieira dos Santos e Aparecido Luiz: 189/19 - De congratulações,

reconhecimento e aplausos aos Atiradores do Tiro de Guerra, bem como ao 1º
Sargento Guilherme de Toledo Piza e ao Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02/026
de Ourinhos, Subtenente Tancredo Sousa Bento, pelo excelente trabalho voluntário na
Campanha do Agasalho 2019. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 190/19 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Luzia Camargo Lunes. Moção dos Vereadores
Raquel Borges Spada e Alexandre Araujo Dauage: 191/19 - De congratulações ao
Ourinhos Futebol de Amputados por vencer preconceitos e ser uma superação.
Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 192/19 - De congratulações e aplausos
ao empresário Edson Povoa (Edinho Auto-Peças) com o apoio do Pitinha, pela
homenagem realizada ao Professor Nilton Batista de Ângelo, em razão do grandioso
trabalho social que realiza junto à Escolinha de Futebol Chuteirinha de Ouro. Moção
dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, José Carlos Vieira dos Santos e
Aparecido Luiz: 193/19 - De congratulações ao Sr. Ariovaldo de Almeida Silva
Júnior, pela nova presidência do SINDICAM - Sindicato dos Transportadores
Autônomos de Cargas de Ourinhos e Região -, empossado no último dia 8 de junho.
Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 194/19 - De congratulações à
EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves", na pessoa da Diretora Roberta
Claudia Carreiro, pela credibilidade, qualidade do ensino e sempre desenvolvendo
excelente trabalho junto aos coordenadores, professores, funcionários e alunos. 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. O Senhor Presidente
colocou em discussão os Requerimentos de nº s: 1.487 a 1.550/2019 e as Moções nº.
s 182 a 186, 188, 189 e 191 a 194/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz, Anísio
Aparecido Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Alexandre Araujo
Dauage, Cícero de Aquino, Caio César de Almeida Lima, Alexandre Florencio Dias,
Ariovaldo de Almeida Silva, José Carlos Vieira dos Santos, Abel Diniz Fiel, Caio
César de Almeida Lima. 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. Em seguida, fizeram o uso da palavra na tribuna livre os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. 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 (treze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência
apresentados. Por questão de ordem, os Senhores Vereadores Salim Mattar e Cícero
de Aquino solicitaram a consignação da sua presença. Dando continuidade, o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência: Requerimento
de Urgência nº. 1.551/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 60/2019. Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais,
ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o
Projeto de Lei nº 60/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que altera os Anexos
II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre
as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A inclusão da Operação
Especial 0.102 (Indenizações e Restituições) se justifica pela não existência no
Orçamento Vigente de dotações que representam o somatório dos valores das
Despesas de Capital, com Indenizações, inclusive as trabalhistas, e Restituições,
devidas por Órgãos e Entidades a qualquer título, inclusive devolução de Receitas
quando não for possível efetuar essa devolução imediata. A alteração (exclusão) no
projeto 1.103 (Obras e Instalações) se justifica porque as metas deste projeto não
serão totalmente utilizadas em 2019. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto
seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 17 de
junho de 2019, assinado pela maioria dos Vereadores. Requerimento de Urgência
nº. 1.552/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
61/2019. Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais,
ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o
Projeto de Lei nº 61/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil
reais) e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A abertura de Crédito Adicional
Especial, é destinado à criação de dotação para empenhar despesas referente aos
ressarcimento de inúmeros Convênios entre a Prefeitura Municipal e o Governo
Estadual e Federal, onde estes enviam recursos para serem utilizados e aplicados em
projetos específicos para o Município, porém, diante da morosidade de planos de
trabalho, processo licitatório, execução das obras, etc, com o passar do tempo, os
recursos enviados geram rendimentos financeiros ou, ainda, o valor estimado acaba
sendo menor que o realizado havendo, assim, uma sobra de recursos que não serão
utilizados, os quais deverão ser restituídos aos Cofres Estaduais e Federais. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 17 de junho de 2019, assinado pela maioria
dos Vereadores. Feita a leitura, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 1.551/2019 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei nº 60/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o
requerimento de urgência foi colocado em votação nominal e APROVADO com 11
votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o

Vereador Carlos Alberto Costa Prado para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer:
Parecer do relator especial ao Projeto de Lei nº 60/2019. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e
III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual
e Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Sessões, em 17 de junho de 2019, Carlos Alberto Costa Prado – relator. Com parecer
favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de nº 60/2019. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO com 11 votos
favoráveis. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de voto o
Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
discussão Requerimento de Urgência nº 1.552/2019 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 61/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o
requerimento de urgência foi colocado em votação nominal e APROVADO com 11
votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Cícero de Aquino para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a
sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do
relator especial ao Projeto de Lei nº. 61/2019. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) e dá
outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 17
de junho de 2019, Cícero de Aquino – relator. Com parecer favorável lido, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 61/2019. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e José Carlos Vieira dos
Santos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO com 11 votos favoráveis. Por questão de ordem, os Senhores
Vereadores José Carlos Vieira dos Santos, Salim Mattar, Aparecido Luiz, Flávio Luís
Ambrozim fizeram uso da palavra para justificativa de voto. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 40/2019 de iniciativa do
Veraedor Ariovaldo de Almeida Silva que cria a “Semana Municipal de
Conscientização dos Direitos e Deveres do Pedestre” e dá outras providências.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
42/2019 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. Fez o
uso da palavra o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer uso
da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Logo após, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 54/2019 oriundo do Prefeito Municipal

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. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia e não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima 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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