ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 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 oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e
três minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Vigésima Quinta 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).
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino pediu um minuto de silêncio
pelos falecimentos: da Senhora Tereza Paixão, do Senhor José Paiva e do Senhor
Wender Ferreira. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage
também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Wender Ferreira.
O Sr. Presidente informou aos Senhores Vereadores, que estava aberta a inscrição
para o uso da palavra no expediente, devendo ser realizada junto ao Primeiro
Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que
estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente com o tema livre,
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. Em seguida o Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos
Ofícios recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos
Requerimentos n.os: 1.455, 1.488, 1.586, 1.587 e 1.729/2019 do Senhor Vereador Abel
Diniz Fiel. Requerimentos n.os: 1.548, 1.549, 1.579, 1.634, 1.651, 1.652, 1.742, 1.744,
1.747, 1.748, 1.749, 1.750, 1.751, 1.752, 1.753, 1.754, 1.755, 1.757 e 1.761/2019 do
Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage. Requerimento n.o: 1.284/2019 do Senhor
Vereador Alexandre Florencio Dias. Requerimentos n.os: 1.200, 1.221, 1.256, 1.347,
1.420, 1.441, 1.442, 1.453, 1.459, 1.526, 1.550, 1.553, 1.564, 1.562, 1.599, 1.620,
1.622, 1.633, 1.635, 1.636, 1.637, 1.643, 1.650, 1.668, 1.669, 1.701, 1.702, 1.704,
1.705 e 1.727/2019 do Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Requerimentos
n.os: 1.100, 1.464, 1.465, 1.527, 1.528, 1.529, 1.563, 1.601, 1.602, 1.603, 1.681,
1.682, 1.683, 1.684, 1.685, 1.690, 1.703 e 1.728/2019 do Senhor Vereador Aparecido
Luiz. Requerimentos n.os: 1.317, 1.422, 1.470, 1.472, 1.473, 1.577, 1.578 e

1.736/2019 do Senhor Vereador Ariovaldo de Almeida Silva. Requerimentos n.os:
1.670/2019 do Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima. Requerimentos n.os:
275, 1.076, 1.174, 1.396, 1.401, 1.402, 1.439, 1.475, 1.478, 1.479, 1.484, 1.525,
1.540, 1.541, 1.542, 1.543, 1.544, 1.576, 1.580, 1.581, 1.582, 1.644, 1.645, 1.646,
1.647, 1.648, 1.667, 1.692, 1.694, 1.695, 1.696, 1.712, 1.713, 1.714, 1.716 e
1.724/2019 do Senhor Vereador Carlos Alberto Costa Prado. Requerimentos n.os:
1.273, 1.277, 1.279, 1.280, 1.282, 1.283, 1.360, 1.361, 1.370, 1.415, 1.416, 1.417,
1.419, 1.454, 1.456, 1.457, 1.463, 1.474, 1489, 1.537, 1.555, 1.559, 1.680, 1.735,
1.737, 1.738, 1.739, 1.740, 1.741 e 1.762/2019 do Senhor Vereador Cícero de
Aquino. Requerimentos n.os: 293, 452, 453, 457, 541, 615, 737, 860, 970, 1.133,
1.134, 1.139, 1.219, 1.229,1.286, 1.292, 1.294, 1.295, 1.311, 1.354, 1.357, 1.358,
1.411, 1.447, 1.448, 1.449, 1.450, 1.452, 1.516, 1.557, 1.558, 1.561, 1.569, 1.588,
1.591, 1.592, 1.593, 1.595, 1.597, 1.598, 1.610, 1.611, 1.612, 1.614, 1.616, 1.618,
1.619, 1.623, 1.624, 1.625, 1.626, 1.627, 1.628, 1.629, 1.631, 1.662, 1.664, 1.665,
1.666, 1.707, 1.731, 1.732, 1.733 e 1.734/2019 do Senhor Vereador Edvaldo Lúcio
Abel. Requerimentos n.os: 557, 1.031, 1.185, 1.202, 1.336, 1.466, 1.467, 1.468, 1.469,
1.531, 1.536, 1.574, 1.575, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.640, 1.671, 1.672, 1.673,
1.674, 1.758, 1.759 e 1.760/2019 do Senhor Vereador Flávio Luis Ambrozim.
Requerimentos n.os: 1.275, 1.328, 1.530, 1.535, 1.604 e 1.638/2019 do Senhor
Vereador José Carlos Vieira dos Santos. Requerimentos n.os: 1.189, 1.191, 1.259,
1.325, 1.368, 1.461, 1.508, 1.510, 1.511, 1.532, 1.533, 1.571, 1.572, 1.641, 1.642,
1.676, 1.677 e 1.678/2019 do Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto.
Requerimentos n.os: 816, 1.255, 1.446, 1.567, 1.568, 1.605, 1.613, 1.688, 1.689 e
1.691/2019 da Senhora Vereadora Raquel Borges Spada, Requerimento n.o: 388/2019
do Senhor Vereador Salim Mattar, Requerimento n.o: 1.326/2019 dos Senhores
Vereadores Alexandre Florencio Dias/Alexandre Araujo Dauage, Requerimento n.o:
1.756/2019 dos Senhores Vereadores Alexandre Araujo Dauage /Cícero de Aquino.
Ofício nº 046/2019 do DR. OTÁVIO FERREIRA GARCIA, 6º PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE OURINHOS-SP em resposta aos Requerimentos nºs 1.490 a 1.499 e
1.515/2019, de iniciativa dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luis
Ambrozim, já comunicados com cópia aos autores requerentes. Ofício SMPF –
133/2019 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
encaminhando os Boletins de Caixa e Diários da Tesouraria referentes ao período de
03/05/2019 a 28/06/2019, com os números 103 a 120. Ofício SMPF/Contab.24/19 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS informando o
valor da Receita Tributária Ampliada arrecadada no exercício de 2018, a qual servirá
de base de cálculo para a elaboração da Previsão Orçamentária de Despesas da
Câmara Municipal e das Emendas Indicativas do Poder Legislativo de Ourinhos, para
o exercício de 2020. Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nºs 103 a 120/2019
referentes aos dias 3 a 28 de junho de 2019. Ofício DA/SC 191/2019 da SAE
encaminhando cópias dos balancetes financeiros referentes aos meses de maio e
junho de 2019. Ofício nº 2127/2019-CC do DR. PEDRO OTÁVIO TELLES
NASCIMENTO, DELEGADO DE POLÍCIA COORDENADOR, em resposta ao
Requerimento nº 1.560/2019, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ofício
SMPF/Contabilidade
140/2019
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE

PLANEJAMENTO E FINANÇAS informando que recebeu transferência de recursos
da União no mês de junho de 2019. O Senhor Presidente informou que os Ofícios
lidos ficarão a disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Logo após,
o Sr. Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Lei nº. 74/2019 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (UBS "Enfermeiro Célio Massoni"). Projeto de
Lei Complementar nº. 32/2019, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera
redação do inciso VI do § 1º., do art. 229 da Lei Complementar nº. 990, de 03 de
julho de 2018, que dispõe sobre a Revisão Decenal do Plano Diretor do Município de
Ourinhos; Veto nº. 05/2019 do Prefeito Municipal - Veto Parcial nº 05/2019 ao
Projeto de Lei nº 49/2019, de autoria 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, portadores
do Transtorno do Espectro Autista, gestante, lactante, mães com criança de colo e
idosos. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a
elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Na
sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos pareceres FAVORÁVEIS da Comissão de Justiça e Redação emitida ao Projeto
Complementar nº. 24/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Mesa Diretora, que institui o
banco de horas aplicável aos servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal,
disciplina o tempo de tolerância nas marcações de ponto e dá outras providências, a
Comissão de Justiça e Redação observou serem necessárias algumas retificações: 1)
acrescentar a palavra “Complementar” na frente de “Lei”, no caput do artigo 3º; 2)
suprimir o trecho “do dia seguinte” no inciso IV do artigo 3º; 3) excluir, em sua
totalidade, o parágrafo 1º do artigo 3º, renumerando-se o parágrafo 2º para parágrafo
único; 4) alterar o termo “abonado” para “compensado” no parágrafo 1º do artigo 8º;
5) substituir o termo “abono de faltas” por “compensação de faltas” no artigo 11; 6)
alterar o texto do inciso II do artigo 3º para “serão acrescidas de 20% + 50%”; 7)
incluir no texto dos incisos III e IV do artigo 3º o termo “sábados e dias com
expediente suspenso”, junto a “domingos e feriados”; 8) acrescentar no parágrafo 2º
do artigo 3º o texto “com exceção das horas adicionais laboradas no período
noturno”; 9) inserir no parágrafo 1º do artigo 8º a redação “com possibilidade de
acordo com a chefia imediata”. Assim, desde que realizadas as alterações acima,
declaro FAVORÁVEL o meu Parecer. Sala das Comissões, 2 de agosto de 2019.
Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – VicePresidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Na sequência, o Senhor Presidente
colocou o Projeto em votação nominal. Ninguém querendo se manifestar, o Projeto
foi APROVADO com 14 votos favoráveis. Na sequência, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 25ª Sessão Ordinária de
2019, conforme o regimento interno. Dando continuidade, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.769/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar escolinha de futebol no Parque
Minas Gerais. 1.770/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar

estacionamento em 45 graus na Avenida Miguel Cury, entre os n°s 801 e 835.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.771/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar trilhos de contenção às margens da calçada
localizada entre a Rua Rafael Cassetari e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá n° 134 –
Vila Sândano. 1.772/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se inserir nas
escolas, dentre as práticas esportivas, o jiu-jitsu. Requerimentos do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 1.773/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se reformar ou realizar melhorias no Núcleo de Atendimento a Infância e
Adolescência - NAIA - e no Centro POP. 1.774/19 - Requer informações sobre a
empresa responsável pela administração da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.775/19 - Requer informações sobre
a possibilidade da Secretaria Municipal de Comunicação desenvolver e implantar
programa intensivo de divulgação para que a população utilize a passarela da
Rodovia Raposo Tavares, visando a segurança dos transeuntes e em prol da vida.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.776/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.620/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se prever, na reforma do Teatro Municipal Miguel Cury, espaço de
acessibilidade. 1.777/19 - Encaminha minuta de projeto de lei que dispõe sobre a
criação do “Programa de Voluntários Casa Rosa”. Requerimento do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 1.778/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar ciclovia na pista de caminhada da Avenida Henrique Migliari.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.779/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.900/2018, que solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em trecho da Rua Raphael Noschesi que dá acesso à
Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP). 1.780/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar atividades musicais e culturais, nos
finais de semana, na Concha Acústica Sérgio Nunes. 1.781/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 746/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar eventos culturais no Parque de Exposições Olavo Ferreira
de Sá (recinto da FAPI), nos finais de semana e feriados. 1.782/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 400/2019, que solicita a instalação de lâmpadas de LED
nas ruas onde estão situados prédios públicos, hospitais, postos de saúde, CRAS,
Centro POP, associações de moradores de bairros, secretarias municipais, Ginásio
Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho", Centro Cultural Tom
Jobim, quadras poliesportivas, praças e áreas de lazer. 1.783/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 448/2019, que solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Neves de Oliveira e da
Avenida José Marques de Souza. 1.784/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
n° 426/2019, que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão da Rua Mário Furini. 1.785/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.872/2018, que solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Maria de Paula Leite Moraes e
Argemiro Batista das Neves. 1.786/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.871/2018, que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão das Ruas Duque de Caxias e Jornalista Heron Domingues.

Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.787/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se formar equipe de frente de trabalho, destinada aos cidadãos
atendidos pelo Centro Pop, visando oferecer oportunidades nos serviços de
manutenção e pequenos reparos das escolas e repartições públicas em nosso
Município. Requerimentos do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.788/19 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias (asfalto, guias e
sarjetas) no prolongamento da Rua Onofre Alves Moreira - Parque Pacheco Chaves.
1.789/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se colocar um alambrado e
construir um passeio público (calçada) ao redor do campo de futebol da Rua Torazo
Kanda - Jardim Guaporé. 1.790/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
consertar passeio público do NEI "Maria Braz" - Jardim Guaporé. 1.791/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para disponibilizar um
ginecologista e um dentista, ao menos uma vez por semana, na USF "Vereador
Adilson Ramon Monteiro Rodrigues" - Jardim Guaporé. Requerimentos do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.792/19 - Requer informações sobre a
possibilidade da normatização de regras para uso extraordinário de salas de aulas nas
escolas da rede pública no Município para eventos esportivos regionais e afins.
1.793/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 561/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar pontos de carga e descarga no
cruzamento entre a Rua do Expedicionário e a Rua São Paulo. 1.794/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.040/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar grades de proteção nas laterais do viaduto sobre a
Passagem Inferior Prefeito Dr. João Newton Cezar, que interliga as Ruas São Paulo e
Santos Dumont. 1.795/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.066/2019, que requer informações sobre a continuidade e conclusão das obras de
reforma do prédio do Corpo de Bombeiros de Ourinhos. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.796/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.389/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
intensificar a ronda da guarda patrimonial nas praças do Município no período
noturno, a fim de inibir o vandalismo. 1.797/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.388/2018, que requer informações sobre os planos e ações que
serão realizados para melhorar a fluidez do trânsito na área central do Município.
1.798/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.386/2018, que requer
informações sobre as construções existentes próximas aos córregos e em áreas de
risco e de preservação permanente no perímetro urbano do Município. 1.799/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.367/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias no pontilhão da Avenida Jacinto
Ferreira de Sá, de forma que possibilitará a travessia mais segura para cadeirantes,
ciclistas, pedestres e mães com carrinho de bebê. 1.800/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 2.365/2018, que requer informações sobre a possibilidade de
se instalar iluminação pública nas passarelas de pedestres existentes sobre a Rodovia
Raposo Tavares, no perímetro urbano do Município. 1.801/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.360/2018, que requer informações a respeito das
providências que serão tomadas quanto à dificuldade encontrada pelos munícipes que
desejam descartar materiais inservíveis, como resíduos de limpeza de quintal.

1.802/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
sobre a possibilidade de se desenvolver um projeto paisagístico, junto com outras
secretarias parceiras, com o objetivo de embelezar as áreas verdes e praças públicas.
1.803/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, gratuitamente,
exames oftalmológicos e a distribuição de óculos e lentes corretivas aos alunos
carentes da Rede Pública de Ensino. Requerimento do Vereador José Carlos Vieira
dos Santos: 1.804/19 - Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos – SAE – sobre os procedimentos adotados nas ocorrências referentes a
violações de lacres, furtos ou adulterações. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.805/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 120/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de
iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder
de iluminação, no Jardim Colorado. 1.806/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 121/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
substituir os braços dos postes de iluminação pública por outros maiores, bem como
instalar lâmpadas com maior poder de iluminação, no Jardim Flórida. 1.807/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 122/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de iluminação pública por
outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de iluminação, no
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.808/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 124/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
substituir os braços dos postes de iluminação pública por outros maiores, bem como
instalar lâmpadas com maior poder de iluminação, no Parque Valeriano Marcante.
1.809/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 125/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de iluminação
pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de
iluminação, no Jardim Itamaraty. 1.810/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se substituir os braços dos postes de iluminação pública por outros
maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de iluminação, na Vila Brasil.
1.811/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos
postes de iluminação pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com
maior poder de iluminação, no Jardim Josefina. 1.812/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se substituir os braços dos postes de iluminação pública por outros
maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de iluminação, na Vila
Christoni. 1.813/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os
braços dos postes de iluminação pública por outros maiores, bem como instalar
lâmpadas com maior poder de iluminação, em toda extensão da Rua Narciso Migliari.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.814/19 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 481/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato, tais como: recapeamento asfáltico e sinalização de solo.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.815/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.774/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar maior divulgação nas redes sociais dos telefones úteis da
Prefeitura Municipal, a fim de facilitar aos munícipes que solicitam trocas de

lâmpadas, operações "tapa-buracos", retiradas de galhadas, podas de árvores e
limpezas de boca de lobo no Município. 1.816/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.772/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
destinar parte dos valores arrecadados com multas de trânsito para a realização de
campanhas orientativas aos motoristas e pedestres, visando mais segurança no
trânsito do Município. 1.817/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.614/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de
caminhada na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo) - Jardim Guaporé. 1.818/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.608/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se criar pontos de carga e descarga na Rua do Expedicionário.
1.819/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.564/2018, que requer
informações a respeito da possibilidade de se criar uma Central de Atendimento ao
Cidadão, com a proposta de facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados
pelo Poder Público Municipal, proporcionando mais agilidade à população que
necessita de tais serviços, oferecendo, ainda, serviços de captação de reclamações e
sugestões dos munícipes. 1.820/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.526/2018, que reitera a Indicação nº 1.048/2017, que solicita melhorias na
iluminação pública e instalação de redutor de velocidade na Rodovia Mello Peixoto,
em trecho que dá acesso ao campus da Universidade Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho" – UNESP. 1.821/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.495/2018, que reitera a Indicação nº 177/2017, que solicita a instalação de placas
denominativas nas rotatórias do Município. Requerimentos do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 1.822/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.126/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se reformar, bem como
realizar limpeza na Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty.
1.823/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 123/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se substituir os braços dos postes de iluminação
pública por outros maiores, bem como instalar lâmpadas com maior poder de
iluminação, na Vila Nova Sá. Requerimentos do Vereador Ariovaldo De Almeida
Silva: 1.824/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
lombofaixa na Rua Euclides da Cunha, defronte ao nº 300, visando reduzir a
velocidade dos veículos no cruzamento com a Rua Cardoso Ribeiro, próximo ao
Ourinhos Plaza Shopping. 1.825/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar cobertura para ponto de táxi no Ourinhos Plaza Shopping. 1.826/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir cobertura em ponto de ônibus da
Rua Ovídio Gregório de Jesus, em frente à Praça José Ferreira Castro - Vila Kennedy.
1.827/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se mudar o endereço do
Ponto de Táxi da Avenida Jacinto Ferreira de Sá para a Praça Henrique Tocalino,
defronte ao Lanchódromo. 1.828/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar academia da saúde na Praça Vicente Lopes - Jardim Eldorado. 1.829/19 Requer informações sobre a possibilidade de se colocar semáforo nas principais
ciclovias do Município. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.830/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se cercar com alambrado o
campo de futebol existente na Praça Vicente Lopes - Jardim Eldorado.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.831/19 - Requer informações

sobre a possibilidade de se colocar tabela de basquete e realizar pintura da quadra na
Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy. 1.832/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento das Ruas Euclides da Cunha e
Cardoso Ribeiro. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.833/19 - Requer
informações sobre as providências para atendimento ao Requerimento n°.
1.703/2019, relativo à criação de programa municipal para revitalizar todas as áreas
verdes do Município, bem como requer informações complementares a respeito da
existência de projetos no Programa de Governo, a fim de aprimorar e desenvolver
esses espaços públicos em prol da população em geral e das comunidades adjacentes.
Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.121/19 - Solicita a instalação de placa de
sinalização de trânsito "PARE" e faixa de pedestres no trecho da Rua Paschoal
Henrique defronte ao IDHAL (Instituto Dr. Hermelino Agnes de Leão). Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.122/19 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade na Rua do Expedicionário, próximo aos n°s. 788 e 813 – Centro. 1.123/19
- Solicita o rebaixamento da guia para passagem de cadeirantes na Rua Benjamin
Constant, lateral do n° 788. 1.124/19 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade na Rua Alberto Mori, defronte ao n° 342 – Vila Boa Esperança. 1.125/19 Solicita a retirada de troncos de árvores que foram podadas pela Secretaria de Meio
Ambiente, na Rua Benedito Perino, próximo ao n° 770 – Jardim São Domingos.
1.126/19 - Solicita a pintura de sinalização de solo “PARE” e faixa de pedestres nos
cruzamentos com a Rua Lopes Trovão, por toda a sua extensão. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.127/19 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão do Residencial Regina
Brisola. 1.128/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da
estrada que dá acesso ao Córrego do Japonês. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 1.129/19 - Solicita roçada e limpeza em área verde da Rua Prof. Silas
Ribeiro de Moraes, defronte ao n° 15. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.130/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED na Praça Presidente Kennedy (praça do Seminário). 1.131/19 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Ulysses Guimarães e da Avenida Arnaldo da Silva. 1.132/19 - Solicita a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Kólio
Teshima – Jardim América. Indicações do Vereador José Carlos Vieira Dos
Santos: 1.133/19 - Solicita pintura de sinalização de solo para estacionamento de
veículos na Rua Paraná, defronte ao nº 849. 1.134/19 - Solicita a instalação de uma
academia de saúde em área verde da Rua Graciliano Ramos, atrás da USF "Vereador
Adilson Ramon Monteiro Rodrigues" - Jardim Guaporé. Indicação do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 1.135/19 - Solicita pintura de faixa amarela para garagem na
Rua Paulo Sá, defronte ao nº 225. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
1.136/19 - Solicita operação “tapa-buracos”, reperfilamento ou recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Vila Perino. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.137/19 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão do
Jardim Itamaraty. 1.138/19 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão do
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.139/19 - Solicita reperfilamento ou

recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim Flórida. 1.140/19 - Solicita a
substituição de lâmpadas queimadas na Rua Servidor Manoel Costa (Duca) Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das moções apresentadas: Moções do Vereador Cícero de Aquino:
238/19 - De congratulações ao Koi Restaurante Oriental, pelos 3 anos em Ourinhos,
em nome dos empresários Sr. Fábio Aparecido Kawano e da Sra. Érika Hacimoto
Kawano. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 239/19 - De pesar
pelo falecimento da Sra. Glória Regina Pimentel Romero. 240/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Jovenildo dos Santos. 241/19 - De pesar pelo falecimento do Sr.
João Bernardo da Silva. 242/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valmir Aparecido
Costa Gouveia. 243/19 - De congratulações a todos os organizadores da carreata e
missa em honra a São Cristóvão, com a bênção dos veículos. 244/19 - De
congratulações às equipes masculina e feminina de atletismo paralímpico de
Ourinhos, que obtiveram ótimos resultados no 63° Jogos Regionais disputados na
cidade de Assis. 245/19 - De congratulações ao jovem ourinhense João Lucas Pocay,
por terminar entre os 10 primeiros no campeonato brasileiro de kart na Codasur.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 246/19 - De pesar pelo falecimento
do Sr. José Aparecido Batista. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima:
247/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. João Nascimento. 248/19 - De
congratulações e aplausos ao casal Maria José Pinheiro Becker e Sebastião Becker,
pela pura demonstração de amor e companheirismo em 50 anos de feliz união
conjugal, comemorando Bodas de Ouro no casamento. 249/19 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Terezinha Monteiro. Moção do Vereador José Carlos Vieira
dos Santos: 250/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Jovelina do Amaral Pagani.
Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 251/19 - De congratulações ao
Exatas - Escritório de Contabilidade -, por completar 5 anos de excelentes serviços
prestados com competência, atendimento personalizado e uso avançado da
tecnologia. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 252/19 - De
congratulações aos policiais pelo transcurso do Dia do Policial Rodoviário Federal,
comemorado no dia 23 de julho. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 253/19 - De
congratulações à Igreja Pentecostal Casa de Davi pelo seu 7º aniversário, com a
direção do Pastor Mauro Sérgio dos Santos, comemorado nos dias 12 e 13 de julho
com o tema: "Salmo 23". Moção do Vereador José Carlos Vieira dos Santos:
254/19 - De congratulações ao Deputado Federal Vinicius Carvalho (PRB), pelo
carinho especial com a população e por destinar recursos à área da saúde de
Ourinhos. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 255/19 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Tereza Paixão. Moção do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 256/19 - De congratulações ao Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida
do Vagão Queimado, pela celebração das festividades e carreata dos 65 anos da
imagem em nossa cidade. Moções da maioria dos Vereadores: 257/19 - De
congratulações ao proprietário e empresários do Ourinhos Plaza Shopping, pela
inauguração no dia 31 de julho de 2019, realizada em evento oficial. 258/19 - De
congratulações ao Supermercado Amigão, pela inauguração no Ourinhos Plaza
Shopping, realizada em 26 de julho de 2019. Moção dos Vereadores Caio César de
Almeida Lima e Anísio Aparecido Felicetti: 259/19 - De pesar pelo falecimento do

Sr. Eduardo Aparecido Brambilla. 260/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Diego
Lino. As moções de congratulações serão deliberadas no presente expediente
enquanto as de pesar encontram-se aprovadas na sua forma regimental. Por questão
de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que a votação
e a discussão dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum
destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Sr. Presidente colocou em
votação o pedido do Vereador, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Sr.
Presidente consultou os Srs. Vereadores se havia alguma matéria a ser destacada. Fez
o uso da palavra o Sr. Vereador Ariovaldo de Almeida Silva. Não havendo mais quem
queira se manifestar, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimento de
nº 1.769 a 1.833/2019 e as Moções nos. 238, 243, 244, 245, 248, 251 a 254, 256, 257 e
258/2019. Fez uso da palavra os Senhores Vereadores: Edvaldo Lúcio Abel, Flávio
Luís Ambrozim e José Carlos Vieira dos Santos. Não havendo mais quem queira se
manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que conforme
fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo
Municipal tem prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através
de requerimentos. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão os
requerimentos destacados: Requerimento de nº 1.824/2019. Fez uso da palavra o
Senhor Vereador Ariovaldo de Almeida Silva. Ninguém mais querendo se manifestar,
o referido requerimento foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº.
1.827/2019. Fez uso da palavra o Senhor Vereador Ariovaldo de Almeida Silva.
Ninguém mais querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente consultou
o Primeiro Secretário se havia orador inscrito para o uso da Tribuna no expediente.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores: Mário Sérgio Pazianoto, Aparecido
Luiz, Cícero de Aquino, Alexandre Araujo Dauage, Flávio Luís Ambrozim e Anísio
Aparecido Felicetti. Por questão de ordem, fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores: Aparecido Luiz e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo se
manifestar. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a
supressão do intervalo regimental da presente sessão para dar continuidade aos
trabalhos. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário a
continuidade dos trabalhos, sendo APROVADO por unanimidade. 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 e Raquel Borges Spada e
Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente solicitou que o Primeiro Secretário realizasse a leitura do Requerimento
1.834/2019. Requerimento nº 1.834/2019: Assunto: Requer a retirada do Projeto de

Resolução nº 11/2019, da pauta dos trabalhos legislativos. Senhor Presidente, com
fulcro nos parágrafos 1º e 3º do Artigo 131 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
REQUEIRO à Mesa, seja retirado o Projeto de Resolução nº 11/2019, de minha
autoria, da pauta dos trabalhos legislativos, que acrescenta os §§ 4º. e 5º. ao Artigo
111 da Resolução nº. 04, de 9 de junho de 1993 (Regimento Interno da Câmara). Sala
das Sessões, em 7 de agosto de 2019. Edvaldo Lúcio Abel. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou o requerimento em discussão. Ninguém querendo se manifestar, o
requerimento foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em discussão o 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. Ninguém 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 64/2019 do Vereador Edvlado Lúcio Abel, que institui
e inclui no Calendário Oficial do Município a “Semana Municipal de Valorização do
Patrimônio Histórico e Cultural de Ourinhos”, e dá outras providências. Ninguém
querendo se manifestar, o projeto foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei Complementar nº. 24/2019 da Mesa Diretora, que institui o banco de horas
aplicável aos servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal, disciplina o tempo
de tolerância nas marcações de ponto e dá outras providências. Ninguém querendo se
manifestar, o projeto foi colocado em votação nominal e APROVADO com 14 votos
Favoráveis. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia,
fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores: Mário
Sérgio Pazianoto, Aparecido Luiz, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada e José
Carlos Vieira dos Santos. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima Quinta 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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