ATA DA VIGÉSIMA OITAVA 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 vigésimo sexto 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 Oitava 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, Raquel Borges Spada e Salim Mattar. (quinze Vereadores presentes).
O Sr. 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. 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 27ª
Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do Resumo dos Ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
Prefeitura Municipal de Ourinhos em resposta aos Requerimentos n. os: 1.686 e
1.774/2019 do Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage. Requerimentos n.os:1.225,
1.228, 1.460, 1.780 e 1.781/2019 do Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti.
Requerimentos n.os: 1.566, 1.833 e 1.856/2019 do Sr. Vereador Aparecido Luiz.
Requerimentos n.os: 1.824, 1.825, 1.826, 1.827, 1.828 e 1.829/2019 do Sr. Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva. Requerimentos n.os: 1.770 e 1.778/2019 do Sr. Vereador
Caio César de Almeida Lima. Requerimentos n.os: 1.796, 1.797, 1.801, 1.802, 1.803,
1.816, 1.817, 1.818, 1.821 e 1.887/2019 do Sr. Vereador Carlos Alberto Costa Prado.
Requerimentos n.os: 1.771, 1.772, 1.831, 1.832 e 1.848/2019 do Sr. Vereador Cícero
de Aquino. Requerimentos n.os: 1.630, 1.838, 1.840, 1.841 e 1.882/2019 do Sr.
Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Requerimentos n.os: 1.805, 1.806, 1.807, 1.808, 1.809,
1.810, 1.811, 1.812, 1.813, 1.822 e 1.823/2019 do Sr. Vereador Flávio Luis
Ambrozim. Requerimentos n.os: 1.534, 1.726 e 1.791/2019 do Sr. Vereador José
Carlos Vieira dos Santos. Requerimentos n.os: 1.706, 1.792, 1.793, 1.794, 1.795,

1.864 e 1.865/2019 do Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Requerimentos n.os:
1.776 e 1.777/2019 da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Carta nº 59/2019/PP da
CPFL SANTA CRUZ em resposta ao Requerimento nº 1.675/2019, de autoria do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ofício SMPF/Contabilidade nº 29/2019 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS encaminhando a
Prestação de Contas das despesas com Publicidade referente ao 2º trimestre do
exercício de 2019. Ofício DA/SC 22/2019 da SAE encaminhando cópia do balancete
financeiro referente ao mês de julho de 2019. Boletins diários de tesouraria da SAE
de nº. s 121 a 141/2019, referentes ao período de 01 a 31/07/2019. O Senhor
Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão a disposição dos Senhores
Vereadores na Secretaria da Casa. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Salim Mattar
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Omar Barreiros. Na
sequência, o Senhor Presidente informou que as contas da Prefeitura Municipal de
Ourinhos (parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
referentes ao exercício de 2017), Processo ETC-6879/989/16, foram recebidas nesta
Casa de Leis nesta data e, posteriormente, serão remetidas à Comissão Permanente de
finanças e orçamento, com fundamento no que preceitua os artigos 215 e 216 do
Regimento Interno, combinado com os artigos 92 e 93 da Lei Orgânica do Município.
Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do Ofício n°. 288/2019, subscrito pelo Sr. Agnon Ribeiro de Lima – Diretor
Técnico de Divisão do Tribunal de Contas, unidade regional 04 (Marília-SP); Senhor
Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência, em mídia digital, o processo de
prestação de contas e respectivo parecer prévio emitido pela E. Primeira Câmara, em
sessão de 26/02/2019, nos termos do artigo 33, inciso II Lei Complementar nº 709/93,
de 14 de janeiro de 1993, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, relativos às
contas do exercício de 2017, apresentadas pelo Executivo Municipal. Aproveitamos a
oportunidade para renovar a Vossa excelência protestos de distinta consideração e
apreço. Logo após, o Sr. Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 77/19 de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, que institui o “Plano Municipal pela Primeira Infância” no Município
de Ourinhos e dá outras providências. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a
Leitura dos Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº. 75/2019 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 Jayme José Pereira da Silva), 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, 22 de agosoto de 2019. Alexandre
Araujo Dauage Presidente - Relator, Caio César de Almeida Lima Vice - Presidente e
Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 32/2019, Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, 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, 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, 22 de agosto de
2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente - Relator, Caio César de Almeida Lima
Vice - Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Na sequência, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 28ª Sessão
Ordinária de 2019, conforme o regimento interno. Dando continuidade, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos
requerimentos: Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima:
1.941/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir complexo de
lazer na Associações de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. Requerimentos
do Vereador Ariovaldo De Almeida Silva: 1.942/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar o caminhão pipa para a lavagem da Praça Melo
Peixoto e do Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão de Ourinhos), com a
captação da água no ponto existente pelo lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. 1.943/19 - Requer informações, junto à Empresa Circular Cidade de
Ourinhos - CCO -, sobre a possibilidade de se reorganizar a linha do ônibus circular
Industrial I, sentido Bairro/Centro, que, atualmente, passa pelas Avenidas Paulo
Bozon Verduraz e Luiz Saldanha Rodrigues até o centro, alterando o itinerário e
passando pelas Ruas Osmar de Vecchi e Nelson Minucci e Avenida André Monteiro
Rodrigues até o centro. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.944/19 - Requer informações sobre quantas escolinhas de futebol há no momento
no Município, quais são os locais que elas utilizam, que datas e horários acontecem
as aulas, nome dos professores e a quantidade de alunos. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 1.945/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.075/2019, que solicita roçada na estrada que dá acesso ao Loteamento Lago Azul.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.947/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que a Casa Rosa
"Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva" atenda com horário estendido, para que
as mulheres que trabalham no comércio tenham acesso. Requerimento do Vereador
Ariovaldo De Almeida Silva: 1.948/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar rampas de acessibilidade para cadeirantes, nos principais pontos de
ônibus do Município. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.949/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde
na praça localizada entre as Ruas Antônio Cito e Waldemar Cecconi. Requerimentos
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.950/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.022/2019, que solicita reparo no portão lateral da EMEF "Georgina
Amaral Santos Lopes" (CAIC), localizado na Rua Antônio Henrique Rolli, defronte à
EE "Dr. Ary Corrêa". Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.952/19 Requer informações a respeito de onde está sendo aplicado o recurso de quase 6
milhões de reais, arrecadados das multas de trânsito no município de Ourinhos desde
janeiro de 2017, considerando que conforme a Lei nº 9.503, de 23/09/1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, em seu Artigo 320, a receita arrecadada com
a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização,
engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
1.953/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar lista contendo todos

os imóveis alugados pela Prefeitura Municipal, bem como os valores pagos pela
locação e os respectivos donos de cada imóvel. 1.954/19 - Requer informações a
respeito de como é realizada a fiscalização para verificar as lâmpadas da iluminação
pública que permanecem acesas durante o período diurno no Município. 1.955/19 Requer informações a respeito da possibilidade de se reformar ou realizar melhorias
no banheiro do Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto Silva. 1.956/19 Requer informações sobre a possibilidade de se enviar lista contendo todas as
ocorrências registradas pela Guarda Patrimonial, desde a sua criação no município de
Ourinhos. 1.957/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar lista
contendo todas as sindicâncias abertas e finalizadas pela Prefeitura Municipal, de
janeiro de 2017 até a presente data. 1.958/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se enviar lista contendo todas as sindicâncias abertas e finalizadas
pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, de janeiro de 2017 até a
presente data. 1.959/19 - Requer informações da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" a
respeito do cumprimento do serviço de nutrição, disponibilizando refeições aos
usuários e acompanhantes que permanecerem nos leitos em observação, conforme o
item “a” da página 26 do Edital 06/2017, Processo nº 2.266/2017. 1.960/19 - Requer
informações a respeito da fiscalização das cláusulas do Contrato de Gestão nº
01/2018, que celebram entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a Organização
Social - Pró Vida, regularmente qualificada no Município como organização social na
área da saúde, para operacionalizar a gestão e executar ações e serviços de saúde na
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" – Porte II – 24h, em conformidade com os termos e
especificações constantes no edital de Convocação Pública nº. 06/2017.
Requerimento do Vereador Ariovaldo De Almeida Silva: 1.961/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar alambrado em torno do campo
localizado na praça do Jardim Eldorado. Requerimento do Vereador Aparecido
Luiz: 1.962/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando alterar para mão unica de direção a Rua Hermínia Bonetti Sândano, em
trecho que compreende a Avenida Jacinto Ferreira de Sá, no sentido bairro centro, e a
Rua Ezequias Nogueira de Souza. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 1.963/19 - Requer informações sobre o mau cheiro que existe há anos na
baixada da Rodovia Mello Peixoto, próximo ao km 376. 1.964/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Rua Padre Rui Cândido
da Silva, na “Estrada Boiadeira”. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.965/19 - Requer informações sobre a pista de caminhada localizada
entre o Jardim Santos Dumont e o Jardim Santa Fé. 1.966/19 - Requer informações
sobre os valores pagos à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, referentes a
iluminação pública no ano de 2017. 1.967/19 - Requer informações sobre os valores
pagos à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, referentes a iluminação pública
no ano de 2018. 1.968/19 - Requer informações sobre os valores pagos à CPFL Companhia Paulista de Força e Luz, referentes a iluminação pública desde janeiro de
2019 até a presente data. 1.969/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
substituir os braços de iluminação pública dos postes por outros maiores, bem como
instalar lâmpadas com maior poder de iluminação, na Rua Eduardo Peres - Vila
Christoni. 1.970/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir os

braços de iluminação pública dos postes por outros maiores, bem como instalar
lâmpadas com maior poder de iluminação, na Rua Eduardo Peres - Vila São Luiz.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.971/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 518/2019, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Duque de Caxias. 1.972/19 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre
quais projetos, voltados à recuperação e preservação das nascentes, à arborização e à
conscientização, estão sendo elaborados e quais estão sendo executados em nosso
Município. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.973/19 Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de parcelas da
Lei nº 6.317, que dispõe sobre o Parcelamento de débitos tributários e não tributários
e do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 2016 com a anistia de juros e multa de
mora para quitação ou parcelamento dos débitos e dá outras providências.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.974/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar limpeza no bueiro localizado na Rua do
Expedicionário, entre os n°s 989 e 991, pois em épocas de chuva ocorre alagamento
nas calçadas dos comércios locais. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:
1.975/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma academia da
saúde na Rua Luiz Alberto Botelho, ao lado do nº 36 - Jardim Vale do Sol.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.976/19 - Requer
informações sobre os gastos com a construção da pista de caminhada localizada na
Avenida Miguel Cury. 1.977/19 - Requer informações sobre os gastos com a
construção da pista de caminhada localizada na Avenida Horácio Soares. 1.978/19 Requer informações sobre os gastos com a construção da pista de caminhada
localizada no Jardim Matilde. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.979/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 28/2019, que solicita
recapeamento asfáltico na rotatória de acesso aos bairros: Vila Brasil, Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant, Jardim Anchieta, Jardim Josefina e
Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU), entre outros. Requerimento
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.980/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.050/2019, que solicita pintura de sinalização de solo “DEVAGAR
ESCOLA” nas Ruas Arlindo Luz e Rio de Janeiro, próximo ao Colégio Santo
Antônio. Requerimento do Vereador Ariovaldo De Almeida Silva: 1.981/19 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas aéreas para sinalização
dos principais bairros da nossa cidade, principalmente de indicação de órgãos
públicos, faculdades e escolas. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.982/19 - Requer informações da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
sobre a possibilidade de se implantar o "Espaço Brasil Mulher" em nosso Município.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou a retirada
dos requerimentos nº. s 1.946 e 1.951/2019 da pauta dos trabalhos. Dando
continuidade, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.190/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas indicativas de trânsito na rotatória do
cruzamento da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues com a Rua Nereus Garcia.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.191/19 - Solicita melhorias,

bem como pintura, na quadra poliesportiva da EMEF "Profa. Amélia Abujamra
Maron". 1.192/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Padre Rui Cândido da Silva.1.193/19 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Matilde Abucham Abujamra.
1.194/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Wagner Geraldo Martins Tavares - Jardim São Carlos. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.195/19 - Solicita pintura do NEI "Adelaide Mantovani
Alves da Silva". Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.196/19 - Solicita a
retirada de carro abandonado em área verde localizada no final da Rua Antônio Pires
de Campos - Jardim dos Bandeirantes. Indicações do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.197/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Gonçalves Ledo,
próximo ao n° 111 - Parque Minas Gerais. 1.198/19 - Solicita operação “tapaburacos” na Rua Sebastião Domingos Arantes, próximo ao n° 86 - Parque Minas
Gerais. 1.199/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Júlio Francisco Correia,
próximo ao n° 143. 1.200/19 - Solicita a retirada de entulho na Rua Domingos
Ângelo - Jardim Eldorado. Indicações do Vereador José Carlos Vieira Dos Santos:
1.201/19 - Solicita pintura (manutenção) ou troca de placa informativa com os dizeres
“Cuidado Escola” e retirada de terra na calçada defronte à EMEI "Itaipava". 1.202/19
- Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Hugo Luz, esquina com a
Avenida Paulo Bozon Verduraz, defronte à EMEI "Itaipava". 1.203/19 - Solicita
pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Thomaz Lopes, defronte ao nº 291.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.204/19 - Solicita a retirada
de brinquedos que estão sem condições de uso da praça localizada entre as Ruas
Antônio Cito e Waldemar Cecconi. 1.205/19 - Solicita a pintura da quadra da praça
localizada entre as Ruas Antônio Cito e Waldemar Cecconi. 1.206/19 - Solicita a
disponibilização de um funcionário de RH para atendimento na Estação de
Tratamento de Água – ETA. Indicação do Vereador José Carlos Vieira Dos
Santos: 1.207/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade e pintura de faixa
para pedestres em frente à EMEI "Itaipava", no Jardim Santos Dumont. Indicação do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.208/19 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua
Evaristo Fantinatti, próximo ao nº. 1.388 - Vila Odilon. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.209/19 - Solicita manutenção da malha asfáltica na Rua
Ovídio Gregório de Jesus, defronte ao nº 100 - Jardim Europa. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 1.210/19 - Solicita poda de árvore na Alameda Lucilda
Minucci, ao lado do nº 119 - Jardim Gabriela. 1.211/19 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Pedro Fernandes Sândano - Jardim São Francisco. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.212/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e a instalação
de placas de regulamentação de limite de velocidade em toda a extensão das ruas do
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.213/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestres) e a instalação de placas de regulamentação
de limite de velocidade em toda a extensão das ruas do Jardim Anchieta. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 1.214/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Geraldo Alves Machado - Residencial Recanto
dos Pássaros III. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.215/19 -

Solicita melhorias e pintura na quadra poliesportiva da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron". Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.216/19 Solicita a pintura da sinalização de solo “PARE” na Rua 9 de Julho, esquina com a
Rua Euclides da Cunha – Centro. 1.217/19 - Solicita a pintura da sinalização de solo
“Faixa de Pedestres” em frente ao Colégio Santo Antônio Objetivo, na Rua Arlindo
Luz, defronte ao nº 800 – Centro. Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida
Silva: 1.218/19 - Solicita pintura de sinalização de solo nas principais ruas do Jardim
Anchieta. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.219/19 - Solicita a
pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres) e a instalação de placas de limite
de velocidade em toda a extensão das ruas do Residencial Recanto dos Pássaros I, II e
III. 1.220/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestres) e a
instalação de placas de regulamentação de limite de velocidade em todas as ruas do
Residencial Oswaldo Brizola. Indicações do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva:
1.221/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Augustin Sangalli
Breve, por se tratar de entrada do Jardim Santos Dumont, acesso a várias chácaras e
ao Kartódromo. 1.222/19 - Solicita a instalação de abrigos nos pontos de circular do
Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador José Carlos Vieira Dos Santos:
1.223/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na guia da Rua Nelson Minucci, em
frente ao nº 150 - Jardim Santos Dumont. 1.224/19 - Solicita operação “tapa-buracos”
na Rua Thomaz Lopes, em frente ao nº 162 - Jardim Santos Dumont. 1.225/19 Solicita a notificação do proprietário do terreno baldio localizado na Rua José Del
Ciel Filho, em frente ao nº 428 - Jardim Santos Dumont -, para desimpedir a
passagem do passeio público (calçada), de forma a garantir acessibilidade. 1.226/19 Solicita a notificação do proprietário do terreno baldio localizado na Rua Nelson
Minucci, ao lado dos nº. s 131 e 231 - Jardim Santos Dumont -, para que realize a
manutenção do passeio público (calçada). Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Abel Diniz Fiel:
275/19 - De congratulações à Igreja Plenitude Church de Ourinhos, na pessoa do
Pastor Andreir Alexandre e sua esposa Silvia Beneveni, pelo terceiro aniversário
completado em 7 de agosto no Município. Moção do Vereador Salim Mattar:
276/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Mauro Tarloto. Moção do Vereador Abel
Diniz Fiel: 277/19 - De congratulações ao Supermercado Maiara, na pessoa de seu
proprietário Luiz Macedo da Cruz e funcionários, pelos relevantes serviços prestados
em nosso Município. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 278/19 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Hélio Lopes. Moção do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 279/19 - De repúdio ao Projeto de Lei n°. 7.596/2017, que pretende
responsabilizar criminalmente os agentes públicos por abusos, cuja redação aprovada
poderá prejudicar a execução das missões institucionais de cada órgão do Estado e
inibir a atuação da autoridade no exercício de sua função, perante a iminência de
sanção da nova lei, que traz tipos penais vagos e ambíguos, proposta que caminha na
contramão do combate à criminalidade e à corrupção, apesar de haver na legislação
brasileira dispositivos contra o abuso de autoridade. Moção da Vereadora Raquel
Borges Spada: 280/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Cézar Mendes.
Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 281/19 - De congratulações e aplausos à
Fotógrafa Sra. Marcia Sato, pelos seus serviços prestados no campo da fotografia,

eternizando momentos únicos de Ourinhos e região. Moção do Vereador Salim
Mattar: 282/19 - De pesar pelo falecimento do Dr. Omar Barreiros. Moção do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 283/19 - De congratulações à Direção,
Professores e Funcionários da EMEI "Abelardo Pinto", pela linda Festa do Folclore
realizada no dia 17 de agosto de 2019, envolvendo alunos, pais e toda a comunidade.
Moções do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 284/19 - De congratulações ao
Hotel Pousada de Ourinhos, pelos seus 36 anos de funcionamento. 285/19 - De
congratulações ao Escritório WK Assessoria Contábil, por sua dedicação contínua e
profundo sentimento de profissionalismo no desempenho de suas funções. Moções
do Vereador José Carlos Vieira dos Santos 286/19 - De congratulações à EMEF
“Prof. Jorge Herkrath", do Parque Pacheco Chaves, pela realização da Festa do
Folclore no dia 17 de agosto, com muita dedicação e organização. As moções de
congratulações serão deliberadas no presente expediente enquanto que 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. Não havendo quem
queira se manifestar, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de
n.ºs 1.941 a 1.982/2019 e as Moções nos. 275, 277, 279, 281, 283 a 286/2019. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim, Abel Diniz Fiel,
Edvaldo Lúcio Abel, Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, José Carlos Vieira
dos Santos, Alexandre Araujo Dauage, Salim Mattar e Aparecido Luiz. Ninguém
mais querendo se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em
votação, 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 o requerimento remanescente destacado na sessão ordinária anterior:
Requerimento de nº 1.930/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Mário Sérgio Pazianoto, José Carlos Vieira dos Santos e 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 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, Caio
César de Almeida Lima, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim. Por questão de
ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador José Carlos Vieira dos Santos. Dando
continuidade, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti.
Ninguém mais querendo se manifestar e findo o horário, 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 Requerimento de Urgência
apresentado. Requerimento nº. 1.893/2019 Assunto: Requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 65/2018. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos
termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência
especial de votação o Projeto de Lei nº 65/2018, proveniente do Prefeito Municipal,
que dispõe sobre o ingresso do Município de Ourinhos/SP no Consórcio
Intermunicipal do Vale do Paranapanema – CIVAP, ratifica o seu Protocolo de
Intenções consoante os termos da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005,
Decreto Federal nº. 6.017, de 17 de janeiro de 2007 e artigo 25 do Estatuto do CIVAP
e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O referido projeto visa o ingresso do
Município de Ourinhos no Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema –
CIVAP, tendo em vista o que estabelece as disposições da Lei Federal nº. 11.107, de
06 de abril de 2005, bem como o Decreto Federal nº. 6.017, de 17 de janeiro de 2007.
Importante ressaltar ainda, que a aprovação do mencionado Projeto de Lei, reveste-se
de grande importância ao nosso Município, uma vez que somente através do
Consórcio, devidamente constituído e adequado aos termos da Lei Federal citada
anteriormente é que poderemos pleitear recursos financeiros de outras esferas de
governo, tornando assim, possível a implementação e a execução de programas e
projetos que certamente contribuirão para alavancar ainda mais o progresso do
Município e de toda nossa região e certamente trará enormes vantagens para a
administração do Município, o que resultará diretamente em maiores benefícios à
população mais carente. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja
apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 26 de
agosto de 2019. Assinado por alguns dos Senhores Vereadores. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 1.983/2019. Não havendo quem
queira se manifestar, o requerimento foi colocado em votação nominal, APROVADO
com nove votos favoráveis cinco votos contrários. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Salim Mattar para justificativa de voto. Em seguida, o
Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel para atuar como
Relator Especial ao projeto e suspendeu a sessão 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 65/2018: Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o ingresso do
Município de Ourinhos/SP no Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema –
CIVAP, ratifica o seu Protocolo de Intenções consoante os termos da Lei Federal nº
11.107, de 06 de abril de 2005, Decreto Federal nº. 6.017, de 17 de janeiro de 2007 e
artigo 25 do Estatuto do CIVAP e dá outras providências. Declaro CONTRÁRIO o
meu Parecer conforme parecer jurídico (anexo) exarado pela Procuradoria Jurídica
Legislativa, que coloca o projeto como INCONSTITUCIONAL. Sala das Sessões,
em 26 de agosto de 2019. Edvaldo Lúcio Abel – Relator. Realizada a leitura do

parecer, o Senhor Presidente colocou em discussão o parecer contrário emitido. Não
havendo quem queira se manifestar, o parecer contrário foi colocado em votação e
REJEITADO. Rejeitado o parecer, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 65/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel, Salim Mattar, Aparecido Luiz e Flávio Luís
Ambrozim. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
APROVADO o Projeto de Lei nº 65/2018. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei nº 57/2019 da Senhora 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. Fizeram o uso da palavra, a Senhora Vereadora
Raquel Borges Spada e o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo
se manifestar, o referido o projeto foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretário se
havia orador inscrito para a explicação pessoal. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores: Flávio Luís Ambrozim, Raquel Borges Spada, José Carlos Vieira dos
Santos, Abel Diniz Fiel e Aparecido Luiz. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Vigésima Oitava 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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