ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA 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 primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e
dois 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 Segunda Sessão Ordinária
do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. Feita
a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: 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
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou
aberta a presente sessão. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Caio César de
Almeida Lima pediu um minuto de silêncio pelo falecimento da Senhora Marta de
Oliveira Souza. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino pediu um
minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor José Saladini e do Senhor João Vitor
Parmegiani. Logo após, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou que sua presença
fosse consignada. Em seguida, 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 21ª Sessão Ordinária,
APROVADA por unanimidade. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura
dos Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimentos n.os:
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 e 938/2019 do Sr. Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimentos n.os: 722, 773, 846, 847, 850 do Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos n.o: 1.301, 1.302, 1.432, 1.433 e 1.434/2019 do Sr. Aparecido Luiz.
Requerimentos n.os: 1.250, 1.374, 1.380, 1.381 e 1.386/2019 do Sr. Vereador Ariovaldo
de Almeida Silva; Requerimentos n.os: 832 e 892/2019 do Sr. Vereador Caio César de
Almeida Silva; Requerimentos n.os: 651, 697, 698, 986, 1.141 e 1.172/2019 do Sr.
Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n.os: 552, 1.278 e 1.333/2019 do
Sr. Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos n.os: 344 e 1.136/2019 do Sr. Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. Requerimentos n.os: 1.063 e 1.349/2019 do Sr. Vereador Flávio Luis
Ambrozim. Requerimento n.o:1.331/2019 do Sr. Vereador José Carlos Vieira dos Santos.
Requerimentos n.os:764, 1.214 e 1.323/2019 do Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto;

Requerimento n.os: 1.163 e 1.385/2019 da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício nº
381/2019 do SR. DIÓGENES CORRÊA LEITE, PRESIDENTE DO PARTIDO
LIBERAL, informando que o Partido da República (PR) passou a ser denominado
Partido Liberal (PL). Ofício-SUP/EXT – 504 – 17/06/2019 da SUPERINTENDÊNCIA
DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM em resposta ao Requerimento
nº 806/2019, de autoria do Vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício nº 047/19-pt
do SR. WILSON CARLOS FRAZÃO, DELEGADO SECCIONAL DE POLÍCIA, em
resposta ao Requerimento nº 1.258/2019, de autoria do Vereador José Carlos Vieira dos
Santos. Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nºs 89 a 102/2019, referentes ao
período de 14 a 31/05/2019. Ofício SMPF/Contabilidade 119/2019 da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS informando que a Prefeitura
recebeu transferência de recursos da União no mês de maio/2019. Ofício nº 45/04/2019
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE OURINHOS – IPMO – em resposta ao Requerimento nº 1.327/2019,
de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Flávio Luis Ambrozim. 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 65/2019, proveniente do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que altera a Lei nº 5.937, de 22 de maio de 2013, alterada
pela Lei nº 6.439, de 25 de junho de 2018, que determina a publicação,
quadrimestralmente, dos dados referentes aos cargos em comissão e dos cargos de
provimento efetivo que exercem funções gratificadas do Poder Executivo Municipal.
Projeto de Lei nº 66/2019, proveniente do Vereador Caio César de Almeida Lima, que
dispõe sobre denominação de próprio municipal (ciclovia Onofre Avanzi). Projeto de
Lei nº 67/2019, proveniente do Vereador Caio César de Almeida Lima, que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (pista de caminhada e ciclovia Ozair Gomes Jardim
“Zainha”). Projeto de Lei nº 68/2019, proveniente do sr. 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, 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 69/2019, proveniente do Sr.
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
Complementar nº 26/2019, proveniente do Sr. Prefeito Municipal, que estabelece
critérios para viabilização de empreendimentos no programa “Minha Casa, Minha Vida”,
instituído pelo Governo Federal ao qual aderiu o Município de Ourinhos em termo de
adesão assinado em 10 de maio de 2019 e dá outras providências. Projeto de Resolução
nº 09/2019, proveniente dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Ariovaldo de Almeida Silva,
Cícero de Aquino, Aparecido Luiz e Carlos Alberto Costa Prado, que dispõe sobre a
prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada para acompanhar e
realizar estudos referentes ao assoreamento do lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. O Senhor Presidente informou que as matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres,
exceto o Projeto de Resolução que será deliberado na ordem do dia da presente sessão,
conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao

Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos Pareceres FAVORÁVEIS do Relator
emitidos pela Comissão de Justiça e Redação aos Projetos de Lei n.ºs 55, 56, 57 e
62/2019: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
55/2019, Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa 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"), 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, 26 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 56/2019, Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre denominação de
próprio municipal (Quadra Poliesportiva “Izaías Raia Nascimento”), 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, 26 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 57/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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, 26 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 62/2019: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Fuad Abdo
Tânios), 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, 26 de junho de
2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice
Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Na sequência, o Senhor Presidente informou
que seriam apresentadas as matérias relativas à 22ª. Sessão Ordinária de 2019, conforme
o regimento interno. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a apresentação dos Requerimentos. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que os Requerimentos 1.589 e
1.596/2.019 fossem retirados da pauta da presente sessão. Dando continuidade, o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos apresentados: Requerimentos
do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.586/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se disponibilizar um caminhão de médio porte para se fazer o recolhimento de pequenas

quantidades de entulho pela cidade. 1.587/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar bebedouros e barras de alongamento no início das ciclovias.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.588/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 186/2019, que requer informações a respeito de matéria do
Jornal Tribuna, onde informou que a Prefeitura de Bandeirantes-PR contratou a mesma
empresa para a realização de decoração natalina no valor de R$ 58 mil reais, com maior
número de atrações, através de licitação do tipo pregão presencial, enquanto que a
Prefeitura Municipal de Ourinhos contratou por R$ 142 mil reais, através de licitação do
tipo carta convite. 1.590/19 - Requer informações a respeito do cronograma de ações que
a Prefeitura Municipal está realizando para sair do ranking do Tribunal de Contas, onde
Ourinhos está entre os 10 municípios com a maior variação negativa entre receita
prevista e arrecadação entre todas as cidades do estado de São Paulo, conforme Lei de
Responsabilidade Fiscal. 1.591/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
206/2019, que requer informações sobre os motivos da Prefeitura aumentar quase 300%
os gastos com decoração natalina em 2018, em comparação a 2017, enquanto a
população sofre com a falta de água, falta de médicos, falta de exames de imagens e
outros problemas. 1.592/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 231/2019,
que requer informações sobre a possibilidade do Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio
Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB) - funcionar 24 horas
por dia, conforme plano de governo apresentado. 1.593/19 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 232/2019, que requer informações, conforme plano de governo
apresentado, a respeito do cronograma, em 2019, de instalação de lâmpadas de LED na
iluminação pública em todos os bairros da cidade. 1.594/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 250/2019, que requer informações a respeito de cronograma e
ações para revitalizar o centro da cidade e os centros dos bairros, com foco no
desenvolvimento econômico, conforme plano de governo apresentado. 1.595/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 251/2019, que requer informações a
respeito de cronograma e ações para estimular a inclusão de pessoas com necessidades
especiais no mercado de trabalho público e privado, conforme plano de governo
apresentado. 1.597/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 285/2019,
que reitera o Requerimento nº 1.114/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se retirar obstáculo da faixa de pedestre no dispositivo de trânsito
construído no cruzamento das Ruas do Expedicionário e Silva Jardim, a fim de
proporcionar acessibilidade aos cadeirantes e às pessoas com limitações de locomoção.
1.598/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 286/2019, que requer cópia do
estudo técnico para as mudanças realizadas no trânsito da Rua do Expedicionário e no
primeiro quarteirão da Rua Duque de Caxias, como retiradas de vagas de estacionamento
e pontos de ônibus e implantação de algumas vagas em 45 graus, beneficiando alguns
empresários e desfavorecendo outros e a própria população. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.599/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reparos e pintura na EMEI "Abelardo Pinto" - Vila Brasil.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.600/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar lixeiras na Praça Manoel Lopes, defronte à EE "Profa.
Maria do Carmo Arruda da Silva". 1.601/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar semáforo para pedestres no cruzamento da Avenida Dr. Altino Arantes com

a Rua Souza Soutelo. 1.602/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
playground na área verde da Praça Henrique Tocalino, em frente ao lanchódromo.
1.603/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a "Semana de
conscientização dos motoristas" a fim de que sejam respeitadas as faixas de
pedestres. Requerimento do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.604/19 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a atividade funcional,
bem como local e horários de trabalho do servidor Luciano Menardi. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.605/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir uma quadra poliesportiva na EMEF "Dr. Salem
Abujamra". Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.606/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.957/2017, que solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Padre Bento - O Apóstolo da Caridade – Jardim
Itamaraty. 1.607/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.847/2017, que solicita
a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Dr. Antônio Prado.
1.608/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 44/2018, que solicita a instalação
de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Narciso Migliari. 1.609/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação n° 2.522/2017, que solicita a instalação de lâmpadas de LED
na Rua Duque de Caxias - Vila Brasil. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.610/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 334/2019, que requer
informações a respeito de cronograma e ações para a revitalização das feiras livres,
conforme plano de governo apresentado. 1.611/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 340/2019, que requer informações a respeito de cronograma e ações
para implantar Concurso Anual de Fanfarras das Escolas do Município, conforme plano
de governo apresentado. 1.612/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
337/2019, que requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar o
Programa de Educação para o Mundo do Trabalho, dirigido aos adolescentes com idade
entre 14 e 17 anos, conforme plano de governo apresentado. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.613/19 - Encaminha minuta de projeto de lei que
cria a "Patrulha Maria da Penha" no Município de Ourinhos e dá outras providências.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.614/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 342/2019, que requer informações a respeito de cronograma e
ações para ampliar o sistema eletrônico de controle operacional, constituído por central
semafórica inteligente, monitoramento por câmeras e painéis de mensagens
variáveis, conforme plano de governo apresentado. 1.615/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 343/2019, que requer informações a respeito de onde foram
empregados os recursos de quase 4 milhões de reais, arrecadados com multas de trânsito,
no âmbito do Município, conforme a Lei Municipal nº 6.292/2016. 1.616/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento n° 344/2019, que requer informações a respeito de
cronograma, projetos ou ações para reorganizar os itinerários das linhas municipais,
visando atender de forma adequada a população, conforme plano de governo
apresentado. 1.617/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 741/2019, que
requer informações sobre quanto foi gasto com câmeras de segurança, mês a mês, e com
locação do imóvel e infraestrutura de instalação no Município da empresa Service
Comércio de Alarmes Santa Cruz do Rio Pardo LTDA – ME. 1.618/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 735/2019, que reitera, em seu inteiro teor, o

Requerimento nº 915/2018, que requer informações sobre os valores gastos com
recapeamento e reperfilamento asfáltico, de janeiro de 2017 até a presente data, e quais
as empresas fornecedoras de matérias-primas. 1.619/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se retornar a boca de lobo da praça do bairro CDHU, situado na Rua
Masaichi Nishiyama, conforme reclamações de moradores da região e do protocolo n°
028042/2019, já existente. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.620/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens
-, sobre a possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no
trevo de acesso ao Jardim Guaporé. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.621/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 333/2019, que requer
informações a respeito de cronograma e ações para a criação de Lei Municipal de
Incentivo à Cultura, com a destinação de até 5% (cinco por cento) do ISS - Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - para projetos culturais, conforme plano de
governo apresentado. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.622/19
- Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a
possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no trevo de
acesso à Vila Brasil. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.623/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 287/2019, que requer informações sobre
a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura de toda a extensão do Jardim
São Silvestre. 1.624/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº
291/2019, que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 527/2017, que requer
informações, junto à SAE, sobre a existência de estudos visando à instalação de
dispositivos, chamados de "ventosas", nas redes de abastecimento de água do Município,
que têm como função específica a eliminação do ar durante a operação de enchimento
das tubulações e, assim, garantir o funcionamento normal e regular da distribuição de
água aos usuários do serviço. 1.625/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
293/2019, que requer informações a respeito do cronograma e ações para implantar
o Pregão Eletrônico, garantindo maior transparência no processo de compras da
Prefeitura, conforme plano de governo apresentado. 1.626/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 300/2019, que requer informações a respeito de cronograma e
ações para se criar o Observatório de Segurança Pública, a fim de subsidiar as ações de
Segurança Urbana na cidade, conforme plano de governo apresentado. 1.627/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 306/2019, que requer informações a
respeito de onde foi empregado o valor de R$ 5.304.386,03, em 25 meses, pagos para a
empresa C. Brasil Serviços de Limpeza Conservação e Transportes Eireli, em limpeza de
terrenos e áreas verdes. 1.628/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
311/2019, que requer informações a respeito de cronograma e ações para a criação do
Programa Criar, que oferece cursos profissionalizantes visando à geração de renda,
conforme plano de governo apresentado. 1.629/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 321/2019, que requer informações a respeito de cronograma e ações
para reimplantar o PROSEMO, com unidades nos bairros, para a pré-qualificação
profissional de jovens, promovendo a inserção no mercado de trabalho, conforme plano
de governo apresentado. 1.630/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
324/2019, que requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar
programas e leis de incentivo à reutilização da água, conforme plano de governo

apresentado. 1.631/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 326/2019, que
requer informações a respeito de cronograma e ações com o objetivo de viabilizar a
coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, com recursos próprios e obtidos
através de convênios e contratos com o Governo Estadual, órgãos e agentes
financiadores nacionais e internacionais, conforme plano de governo apresentado.
1.632/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 332/2019, que requer
informações a respeito de cronograma e ações para se instalar, em pontos estratégicos da
cidade, esculturas, grafites e pinturas produzidos por artistas de Ourinhos e região,
conforme plano de governo apresentado. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.633/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagens -, sobre a possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo
Tavares, no trevo de acesso a Vila São Luiz. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 1.634/19 - Requer informações sobre projeto da Administração e
respectiva programação de serviços para construção de calçadas na Rua Professora
Josefa Cubas da Silva, no trecho compreendido entre a Rua Aleixo Garcia e a passagem
em nível da estrada ferroviária, nos dois lados da via pública. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.635/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir quadra coberta na EMEI "Abelardo Pinto". 1.636/19 Requer informações sobre a possibilidade de se construir arquibancada, bem como
vestiário com chuveiros e banheiros, no Campo de Futebol da Sandiza, localizado entre o
Jardim América e a Vila Adalgiza. 1.637/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se construir vestiário com chuveiros e banheiros, bem como reformar a arquibancada
do Campo de Futebol do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Requerimento do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.638/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se proibir, com urgência, o estacionamento de
ônibus em toda a extensão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá, principalmente no período
noturno, com a finalidade de obter maior segurança e atender as reclamações dos
moradores que há muitos anos vêm reclamando. Requerimentos do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 1.639/19 - Requer informações sobre as câmeras de monitoramento
instaladas na 53ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos. 1.640/19 - Requer
informações sobre previsão para atendimento à solicitação de exame que aguarda desde
5 de setembro de 2018. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.641/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento nas passarelas da Rodovia Raposo Tavares, próximas ao Tênis Clube e
da Vila Boa Esperança. 1.642/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar postes de iluminação pública margeando a área verde existente no Núcleo
Habitacional Choso Misato. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.643/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.998/2017, que solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas de sinalização em toda a extensão da Avenida
Amador Bueno. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.644/19 Requer informações sobre a possibilidade de se enviar relatórios da programação de
limpeza de todo o Município a cada três meses. 1.645/19 - Requer informações a
respeito do tempo médio entre a marcação e a realização de procedimentos de saúde de
alta complexidade. 1.646/19 - Requer informações sobre quais atividades estão sendo
realizadas no CEU - Centro de Esportes e Artes Unificados -, do Residencial Recanto

dos Pássaros. 1.647/19 - Requer informações sobre as especialidades oferecidas pela
Policlínica do Servidor Público Municipal. 1.648/19 - Requer informações sobre a
quantidade de viaturas que realizam a ronda escolar, bem como a quantidade de escolas
beneficiadas com o serviço. 1.649/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implementar a captação de óleo de cozinha usado, firmando parcerias com igrejas,
escolas e outras organizações, de forma a gerar mais renda à população. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.650/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir vestiário com chuveiros e banheiros, bem como reformar a
arquibancada do Campo de Futebol do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações apresentadas à
mesa: Indicações do Vereador Flávio Luis Ambrozim 1.043/19 - Solicita a instalação
de lâmpadas de LED em toda a extensão da Vila São Luiz. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.044/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento em
toda a extensão da estrada que dá acesso à Estância Água Viva. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 1.045/19 - Solicita a implantação de lombofaixa na Avenida Dr. Altino
Arantes, próximo ao cruzamento da Rua Souza Soutelo. Indicação do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 1.046/19 - Solicita a instalação de iluminação na Estrada
Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP), no trecho entre o trevo do Ferro
Velho Cruzeiro e o trevo da Arena M8. Indicaçõesdo Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.047/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Apuco
Tavares de Souza - Vila São José. 1.048/19 - Solicita pintura de faixas refletivas na base
do poste de iluminação pública, na esquina da Rua do Expedicionário com a Rua Silva
Jardim, a fim de prevenir acidentes. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
1.049/19 - Solicita troca de toda iluminação pública por lâmpadas de led em toda a
extensão da Rua Domingos Ângelo - Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.050/19 - Solicita pintura de sinalização de solo “DEVAGAR
ESCOLA” nas Ruas Arlindo Luz e Rio de Janeiro, próximo ao Colégio Santo Antônio.
1.051/19 - Solicita pintura de sinalização de solo “DEVAGAR ESCOLA” na Rua Júlio
Mori, próximo à Escola Educativa Centro Educacional. Indicações do Vereador José
Carlos Vieira dos Santos: 1.052/19 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de
ônibus da Avenida Dr. Altino Arantes, próximo ao nº 1.145 - Jardim Matilde. 1.053/19 Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Maria Pacheco e Chaves.
1.054/19 - Solicita a continuidade da substituição das lâmpadas de iluminação pública
por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Onofre Alves Moreira - Parque
Pacheco Chaves. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.055/19 - Solicita o reparo
e a troca das lâmpadas de iluminação pública na Rua Aparecido Fernandes Pereira, entre
o n° 124 e a esquina com a Rua Amélia de Jesus Madeira - Jardim São Silvestre.
1.056/19 - Solicita a poda de árvore na Rua José Felipe do Amaral, defronte ao n° 1.251
- Vila Perino. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.057/19 - Solicita o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio José de
Souza - Vila Christoni. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.058/19 - Solicita a
retirada de galhada na Rua Ribeirão do Sul, ao lado do nº 87 - Jardim Matilde. 1.059/19 Solicita a troca de lâmpada de iluminação pública na viela entre as Ruas Manoel Vieira
Pinto e Benedito Perino - Jardim Ouro Fino. 1.060/19 - Solicita a construção de balanção
de concreto na Rua Adalberto Dias Bogado, na esquina do n° 140. 1.061/19 - Solicita a

substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Dr.
Mário Cintra Leite. 1.062/19 - Solicita a troca da lâmpada de iluminação pública na Rua
Liberdade, defronte ao nº 225, esquina com a Rua República. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.063/19 - Solicita construção de passeio público na Rua
Domingos Ângelo - Jardim Eldorado. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.064/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Vila Brasil, Jardim Josefina, Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Jardim Europa,
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato e Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.065/19 - Solicita a
pavimentação asfáltica ligando a Rua Francisco Menezes - Parque Pacheco Chaves - ao
Residencial Ecoville. Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.066/19 Solicita roçada e limpeza no acostamento da Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal
(Estrada da CESP), no trecho entre os trevos do Ferro Velho Cruzeiro e da Arena M8.
Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.067/19 – De congratulações ao
Supermercado Bom Preço por todos esses anos prestando serviço de excelência à cidade
de Ourinhos. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura das moções
apresentadas: Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 201/19 - De
congratulações ao Supermercado Bom Preço por todos esses anos prestando serviços de
excelência à cidade de Ourinhos. Moção do Vereador José Carlos Vieira dos Santo
202/19 - De congratulações aos Postos de Combustíveis Gigante e São Judas Tadeu, por
oferecerem combustíveis mais baratos, atendendo às necessidades da população de
Ourinhos e Região. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 203/19 - De pesar
pelo falecimento da Sra. Amélia Pereira Graciano. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel:
204/19 - De congratulações ao evangelista itinerante Sr. Diego Vinícios do Prado
Moraes, pelos trabalhos prestados junto ao Ministério da Igreja Assembleia de Deus
"Resgatando Almas", evangelizando em mais de dez estados brasileiros, bem como na
Bolívia e no Paraguai, levando a Palavra do Senhor. Moções do Vereador Caio César
de Almeida Lima: 205/19 - De congratulações à emissora GRTV, pelos 2 anos de
fundação e excelentes serviços prestados em nosso Município. 206/19 - De
congratulações e aplausos à empresa Comaquil, pelos excelentes serviços prestados em
nosso Município. 207/19 - De congratulações e aplausos à empresa APJ Veículos, pelos
excelentes serviços prestados em nosso Município. 208/19 - De congratulações e
aplausos à empresa Assalim Usinagem Tornearia, pelos excelentes serviços prestados em
nosso Município. 209/19 - De congratulações e aplausos ao Pronto Atendimento da UBS
"Dr. Hélio Migliari" (COHAB), pela comemoração de 2 anos de funcionamento até as 24
horas. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 210/19 - De congratulações
ao Bar do Lico, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município. Moção do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 211/19 - De congratulações à Direção,
Professores e Funcionários da NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos", do Conjunto
Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari, pela linda festa junina realizada
no dia 19 de junho, alunos, pais e toda a comunidade. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 212/19 – De pesar pelo falecimento de Rosa Aparecida Marcolina
Bruzarosco. 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. Não havendo pedidos de destaque, o Senhor Presidente colocou em discussão
os Requerimentos n.ºs: 1.586 a 1.652/2019 e as Moções n.os 201, 202, 204 a 211/2019.
Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores: Flávio Luis Amrozim, Caio César de
Almeida Lima, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz e Raquel Borges Spada. 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. Na sequência, fizeram o uso da tribuna no expediente os
Senhores Vereadores: Mário Sérgio Pazianoto, Abel Diniz Fiel, Raquel Borges Spada,
Alexandre Araujo Dauage e Flávio Luis 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 (quinze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do Parecer da Comissão Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar n.º 25/2019. Parecer da Comissão Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar n.º 25/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe
sobre alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura 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, 1º de julho de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente Relator, Caio
César de Almeida Lima – Vice Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Na
Sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos de Urgência
apresentados. Requerimento nº 1.655/2019: Assunto: Requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 25/2019. 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 Complementar
nº 25/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre alteração do Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: A matéria a qual solicitamos a urgência visa o
aumento a quantidade de diversos cargos de carreira para que o Poder Executivo possa
atender a demanda de diversas Secretarias Municipais, que se encontram no limite,
conforme abaixo discriminados. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja
apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 26 de junho

de 2019. Assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.656/2019:
Assunto: Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 49/2019. 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 49/2019,
proveniente dos Vereadores Abel Diniz Fiel e Anísio Aparecido Felicetti, que dispõe
sobre os assentos preferenciais nos transportes coletivos e ponto de parada variável a
pessoas com mobilidade reduzida. JUSTIFICATIVA: A matéria a qual solicitamos a
urgência tem a finalidade de garantir o direito de embarque e desembarque em locais
fora dos pontos fixos de parada para pessoas com mobilidade reduzida. Nosso objetivo é
facilitar o acesso ao transporte público por pessoas com mobilidade reduzida, bem como
à gestantes, lactantes e idosos. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja
apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 26 de junho
de 2019. Assinado pelos Vereadores: Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti e Carlos
Alberto Costa Prado. Requerimento n° 1.653/2019: Assunto: Requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 68/2019. 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 68/2019, 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, 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 presente
urgência se justifica devido à necessidade de remanejamento ao Convênio firmado entre
o município de Ourinhos e o Governo do Estado de São Paulo autorizando a Construção
de um Canil Setorial no imóvel do 31º Primeiro Batalhão de Polícia Militar, ou seja, em
espaço pertencente ao Estado, onde a Prefeitura arcará com as despesas da referida obra.
Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 26 de junho de 2019. Assinado pela maioria
dos Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.654/2019 Assunto: Requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 69/2019. 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 69/2019, 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
presente urgência se faz necessária devido ao Convênio firmado entre o município de
Ourinhos e o Governo do Estado de São Paulo autorizando a Construção de um Canil
Setorial no imóvel do 31º Primeiro Batalhão de Polícia Militar, ou seja, em espaço
pertencente ao Estado, onde a Prefeitura arcará com as despesas da referida obra. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial
de votação. Sala das Sessões, em 26 de junho de 2019. Assinado pela maioria dos
Senhores Vereadores. Requerimento n° 1.657/2019: Assunto: Requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2019. 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 Complementar
nº 26/2019, proveniente do Chefe do Executivo Municipal, que estabelece critérios para
viabilização de empreendimentos no programa “Minha Casa, Minha Vida”, instituído

pelo Governo Federal ao qual aderiu o Município de Ourinhos em Termo de Adesão
assinado em 10 de maio de 2019 e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A matéria
a qual solicitamos a urgência tem a finalidade de dar andamento ao Termo de Adesão do
Município assinado com a União em 10 de maio de 2019, assim o Município poderá dar
continuidade e receber novos projetos para implantação de empreendimentos voltados a
produção de moradias destinadas a população de baixa renda, conforme critérios
estabelecidos no manual do programa editado pela Caixa Econômica Federal. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial
de votação. Sala das Sessões, em 26 de junho de 2019. Assinado pela maioria dos
Senhores Vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento n° 1.653/2019. Ninguém querendo se manifestar, o referido
requerimento foi colocado em votação nominal, APROVADO com 14 votos favoráveis.
Na Sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel para
atuar como Relator Especial ao projeto e suspendeu a sessão para elaboração do
respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura: Parecer do
Relator Especial ao Projeto de Lei n° 68/2019. 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, 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 1º de julho de
2019. Edvaldo Lúcio Aber – Relator. Na sequência. o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei n° 68/2019. Ninguém querendo se manifestar, o referido
requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento n° 1.654/2019. Ninguém
querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação nominal,
APROVADO com 14 votos favoráveis. Na Sequência, o Senhor Presidente nomeou o
Senhor Vereador Flávio Luis Ambrozim para atuar como Relator Especial ao projeto e
suspendeu a sessão para elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei
n° 69/2019. 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 1º de julho de 2019. Flávio Luis Ambrozim – Relator. Na
sequência. o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n° 69/2019. Fez
o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada
e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido
requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento n° 1.655/2019. Fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Flávio Luiz Ambrozim. Ninguém mais querendo se
manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação nominal, APROVADO com
03 votos contrários e 11 votos favoráveis. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar n° 25/2019. Ninguém querendo se

manifestar, o projeto foi colocado em votação nominal, APROVADO com 03 votos
contrários e 11 votos favoráveis. Fez o uso da palavra para justificativa de voto os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar e Flávio Luis Ambrozim. Em
seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento n° 1.656/2019.
Ninguém querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação
nominal, APROVADO com 01 voto contrário e 13 votos favoráveis. Na Sequência, o
Primeiro Secretário realizou a leitura da Proposição. Emenda nº 01 Modificativa ao
Projeto de Lei nº 49/2019 de autoria do Chefe do Executivo Municipal, que dispõe
sobre os assentos preferenciais nos transportes coletivos e ponto de parada variável a
pessoas com mobilidade reduzida. Senhor Presidente, proponho à Mesa, ouvido o douto
Plenário, com fundamento no artigo 151 do Regimento Interno, a seguinte Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei n°. 49/2019, alterando a ementa e o Artigo 1º da citada
matéria, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Dispõe sobre os assentos
preferenciais nos transportes coletivos e ponto de parada variável a pessoas com
mobilidade reduzida, portadores do Transtorno do Espectro Autista, gestante, lactante,
mães com criança de colo e idosos.”“Art. 1º. Todos os assentos nos veículos de
transporte coletivo terão caráter preferencial a pessoas com mobilidade reduzida,
portadores do Transtorno do Espectro Autista, gestante, lactante, mães com criança de
colo e idosos.” JUSTIFICATIVA: Apresentamos esta matéria com o objetivo de incluir
no texto da Lei, também, os portadores do Transtorno do Espectro Autista e as mães com
criança de colo. Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres pares para a
aprovação da presente Emenda Modificativa. Sala das Sessões, em 1º de julho de 2019
assinado pelos Vereadores: Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti e Carlos Alberto
Costa Prado. Na Sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador José Carlos
Vieira dos Santos para atuar como Relator Especial a emenda e ao Projeto e suspendeu a
sessão para elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do Parecer à Emenda: Parecer do Relator Especial ao Parecer da
Emenda nº 01 Modificativa e ao Projeto de Lei 49/2019. Senhor Presidente, após
analisar as matérias supracitadas, que dispõem sobre os assentos preferenciais nos
transportes coletivos e ponto de parada variável a pessoas com mobilidade reduzida,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 1º de julho de
2019. José Carlos Vieira dos Santos – Relator. Na sequência, o Senhor Presidente
colocou em discussão a Emenda nº 01 Modificativa. Ninguém querendo se manifestar, a
emenda foi colocada em votação e APROVADA por unanimidade. Logo após, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 49/2019. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Abel Diniz Fiel. Por questão de ordem, fez o uso da palavra novamente
o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo se manifestar, o projeto foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 1.657. Ninguém querendo se
manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação nominal, APROVADO com
14 votos favoráveis. Na Sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador
Mário Sérgio Pazianoto para atuar como Relator Especial ao projeto e suspendeu a
sessão para elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei

Complementar n° 26/2019: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estabelece critérios para viabilização de
empreendimentos no programa “Minha Casa, Minha Vida”, instituído pelo Governo
Federal ao qual aderiu o Município de Ourinhos em Termo de Adesão assinado em 10 de
maio de 2019 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 1º de julho de 2019. Mário Sérgio Pazianoto – Relator. Na sequência, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 26/2019.
Ninguém querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação
nominal, APROVADO com 14 votos favoráveis. Em seguida, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei de Resolução n° 09/2019. Ninguém querendo
se manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para esclarecer dúvida
regimental da mesa diretora. Reaberta a sessão e dando continuidade, o Senhor
Presidente informou que a próxima sessão seria antecipada devido ao feriado da próxima
semana. Em seguida, fez o uso da palavra para a explicação pessoal o Senhor Vereador:
Mário Sérgio Pazianoto. Não havendo nada mais nada a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima
Segunda 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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