ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 Trigésimo dia do mês de setembro 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 Nona Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Florencio Dias. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Abel Diniz Fiel, Alexandre 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 Luis Ambrozim,
Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de
Lucas Ângelo. (quatorze Vereadores presentes). O Sr. Presidente declarou aberta a
presente sessão, pela ordem o Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Roberto da Rocha. Por questão de ordem,
O Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de pelo falecimento do
Sr. Gabriel Alex Carreira Bicon. Por questão de ordem, O Sr. Vereador Aparecido
Luiz solicitou um minuto de pelo falecimento do Sr. João Borges. 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 32ª Sessão
Ordinária, APROVADA por unanimidade. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou
a leitura dos Resumos dos Ofícios recebidos: E-mail da ASSESSORIA DE
ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA – FUNAP – FUNDAÇÃO
PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL encaminhando os mapas de controle de
frequência de mão de obra carcerária, referente ao mês de setembro de 2019. Ofício
DA/SC 254/2019 da SAE encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao
mês de agosto de 2019. Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nºs 142 a
161/2019 referentes ao período de 01 a 30 de agosto de 2019. Logo após, o Sr.
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº 87/19 de iniciativa do Prefeito Municipal, que ratifica o protocolo de
intenções firmado pelo município de Ourinhos para a participação no Consórcio

Intermunicipal União dos Municípios da Média Sorocabana (UMMES) e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementa nº 3520/19 de autoria do Prefeito
Municipal, que institui o Projeto "Ourinhos Legal 2019", que incentiva a legalização
imobiliária na área urbana de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Decreto
Legislativo nº 01/2019, proveniente do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que outorga o
título de “Cidadão Ourinhense” ao Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional
de São Paulo, Sr. Marco Vinholi. Projeto de Resolução nº 16/2019, oriundo do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que cria a Comissão de Assuntos Relevantes destinada
a obter, analisar documentos e informações de irregularidades de todos os eventos
organizados pela entidade Extreme Motor clube no Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá, do período de janeiro de 2018 a 25 de setembro de 2019. Projeto de
Resolução nº 17/2019, de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe
sobre alteração da Resolução nº. 04/2007, que dispõe sobre Concessão de Diploma
“Policial destaque do Ano”. O Senhor Presidente informou ainda, que as matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes, para elaboração dos
respectivos pareceres, exceto o Projeto de Resolução nº 16/2019, que será deliberado
na ordem do dia da presente sessão, de acordo com o mandamento regimental. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou a Leitura dos Pareceres : Parecer da Comissão
de Obras Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Substitutivo nº 01 ao Projeto de
Lei nº 71/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de procedência do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, ao
Projeto de Lei nº. 71/2019, de sua própria autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de grades protetoras nas piscinas residenciais, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada
ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2019. Carlos
Alberto Costa Prado Presidente – Relator, Cícero de Aquino Vice-Presidente,
Aparecido Luiz – Membro. Na sequência, o Senhor Presidente informou que seriam
apresentadas as matérias relativas à 33ª 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 Mário Sérgio Pazianoto: 2.154/19 - Requer informações do
Departamento de Estradas de Rodagens - DER 7 - Assis sobre a possibilidade de se
realizar reparos nas defensas metálicas (guard-rail) existentes no perímetro urbano da
Rodovia Raposo Tavares, do município de Ourinhos. 2.155/19 - Requer informações
do Departamento de Estradas de Rodagens - DER 7 - Assis sobre a possibilidade de
se realizar a demarcação viária de aviso “Radar 40 Km/h” na Rodovia Raposo
Tavares - km 377,4 - no trevo da Vila Brasil. 2.156/19 - Requer informações do MEC
- Ministério da Educação - sobre a possibilidade de se implantar um colégio militar
na cidade de Ourinhos. 2.157/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.607/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à implantação de vagas para estacionamento de veículos no CAPS da Vila
Recreio. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.158/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar um novo contrato ou aditar o
contrato do Plano Operativo de Atenção Compactuada, entre a Prefeitura Municipal e

a Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, no sentido de aumentar os leitos de
especialidades clínicas e leitos de UTI. 2.159/19 - Requer cópia do Processo nº
30150/2019-1, de 3 de setembro de 2019, que originou o Decreto nº 7.166, de 4 de
setembro de 2019, sobre o reajustamento das tarifas de consumo de água e utilização
de rede de esgotos sanitários. 2.160/19 - Requer informações a respeito do Decreto nº
7.166, de 4 de setembro de 2019, que em seu Art. 3º dispõe que: "Art. 51. Serão
punidos com multa de 5 (cinco) U.F.M. em vigor, as seguintes infrações: VI – Falta
de reservatório ou caixa de água potável, de no mínimo 250 litros de capacidade".
2.161/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 820/2019, que requer
informações a respeito do Inquérito Civil nº 14.0358.0000491/2018, instaurado para
apurar eventuais irregularidades no contrato de locação do imóvel entre a Prefeitura
Municipal e a FUMIVIDA - Fundação Cultural e Comunitária Missões de Vida de
Ourinhos. Requerimento do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 2.162/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 991/2019, que requer informações do Procon a
respeito de registro de reclamações sobre cobranças exorbitantes nas contas de água.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.163/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na EMEI "Vinicius
de Moraes". Requerimentos do Vereador Alexandre Florencio Dias: 2.164/19 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de
abrir licitação pública para aquisição de exames de Endoscopia Digestiva,
Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ultrassonografia e
Colonoscopia. 2.165/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Saúde, sobre a possibilidade de convocar Fonoaudiólogos, Enfermeiros e Técnicos
em Enfermagem, referentes ao Concurso Público nº. 02/2016, prorrogado através de
Decreto Municipal nº 6.989, de 24 de abril de 2018. Requerimentos do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 2.166/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar manutenção no telhado do Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de
Leão (Postão). 2.167/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
rampas de acessibilidade na Rua Cardoso Ribeiro, defronte ao Ourinhos Plaza
Shopping. Requerimentos do Vereador Raquel Borges Spada: 2.168/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar as floreiras do Espaço Comercial
"Alberto Matachana" (Calçadão). Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
2.169/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reduzir a carga horária dos
leituristas da Superintendência de Água e Esgoto - SAE - de 40 para 36 horas
semanais. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.170/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.025/2019, que solicita, com urgência, a recuperação
ou reforma do redutor de velocidade, bem como a pintura de sinalização de solo
localizado na Rua João de Pontes, defronte ao nº 519, Colégio Pólis Kids. 2.171/19 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo com temporizador
no cruzamento das Ruas Euclides da Cunha e Cardoso Ribeiro. Requerimentos do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 2.172/19 - Requer informações, junto à
Empresa Circular Cidade de Ourinhos - CCO -, sobre a possibilidade de se estender o
itinerário do transporte coletivo urbano do Residencial Ville de France até o
Loteamento Ville de France II. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 2.173/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mão

única de direção, sentido centro/bairro, na Rua Gaspar Ricardo até a Rua Rinkuro
Suzuki. 2.174/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar ciclovia
em toda a extensão da Rua Gaspar Ricardo. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 2.175/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.404/2017, que requer informações a respeito da possibilidade de se realizar pintura
de sinalização de solo e demarcação de faixas de pedestres no trevo da Vila Brasil.
2.176/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.211/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para reestruturação do trevo
da Vila Brasil, a fim de melhorar a travessia pela Rodovia Raposo Tavares, sentido ao
centro. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.177/19 - Requer
informações a respeito da USF "Vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues" Jardim Guaporé. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.178/19
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.103/2019, que solicita a realização de
fresagem (cascalho asfáltico) na Rua Joaquim Gomes da Silva, paralela à UBS
"Região Oeste" - Jardim São Judas Tadeu. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 2.179/19 - Requer do Deputado Federal Luiz Carlos Motta,
Presidente da Comissão Especial que analisará as mudanças no Código de Trânsito
Brasileiro, informações sobre a possibilidade de ser incluída a desobrigatoriedade de
acender os faróis dos veículos durante o dia nos cruzamentos dos trechos urbanos das
rodovias. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.180/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.227/2018, que solicita a construção de
balanção de concreto e boca de lobo na Rua Álvaro Doriguello, esquina com a Rua
Antônio Victorino da Cruz - Residencial Recanto dos Pássaros. 2.181/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.070/2018, que solicita a instalação de balanção
de concreto no cruzamento das Ruas Comandante Leonor Pedrotti e Alonso Faustino
Dias - Residencial Recanto dos Pássaros. Requerimentos do Vereador Flávio Luis
Ambrozim: 2.182/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.012/2017,
que reitera a Indicação nº 13/2017, que solicita implantação de passarela na Rodovia
Mello Peixoto, próximo ao trevo do Jardim Itamaraty. 2.183/19 - Requer informações
sobre o atendimento aos Requerimentos nºs. 137/2019 e 1.663/2018, bem como à
Indicação 96/2018, que tratam sobre solicitação de reperfilamento ou recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Vila Musa. 2.184/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 711/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
construir galeria na Rua Moacir Cassiolato. 2.185/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 553/2019, que requer informações do Deputado Estadual Ricardo
Madalena sobre a possibilidade de se intervir junto ao Departamento de Estradas de
Rodagem - DER - para que se construa um viaduto no trevo da Vila Brasil com a
Rodovia Raposo Tavares. 2.186/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
609/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se retornar os redutores de
velocidade no trevo da Vila Brasil. 2.187/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 991/2019, que requer informações do Procon a respeito de registro
de reclamações sobre cobranças exorbitantes nas contas de água. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.188/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 274/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se criar
um programa de castração de animais no Município. 2.189/19 - Reitera, em seu

inteiro teor, o Requerimento nº 530/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se criar um programa de habitação no Município de forma que
facilite aos servidores públicos municipais a aquisição de sua casa própria. Por
questão de ordem o Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou que sua
Presença fosse consignada. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.353/19 - Solicita limpeza e retirada de entulhos em terreno localizado na Rua José
Rodrigues Ocanha, defronte ao nº 170 - Jardim São Carlos. 1.354/19 - Solicita
urbanização, paisagismo e troca de lâmpadas nas vielas do Jardim das Paineiras.
Indicações do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.355/19 - Solicita poda de
árvore na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, defronte ao NEI "Dulcinéia Aparecida
Silvestrini Martins". 1.356/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de
placas indicativas "Ponto de Táxi" na Rua Senador Salgado Filho, defronte à Santa
Casa de Misericórdia de Ourinhos. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.357/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Espaço
Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão). Indicação do Vereador Abel Diniz
Fiel: 1.358/19 - Solicita poda de árvores e limpeza de guias na extensão da Rua
Domingos Ângelo - Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.359/19 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como pintura de
sinalização de solo, em todos os redutores de velocidade da Rua Joaquim de Azevedo
- Jornalista - Vila Moraes. 1.360/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Joaquim Pedroso - Vila Mano. Indicações do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.361/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Argemiro
Batista das Neves, 402 - Jardim Anchieta. 1.362/19 - Solicita a troca de lâmpada na
Rua Argemiro Batista das Neves, 464 - Jardim Anchieta. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.363/19 - Solicita a instalação de lombofaixa na Rua João
Barrile, defronte ao nº 552 - Jardim Europa. Indicações do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.364/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Maria José Milani Residencial Recanto dos Pássaros. 1.365/19 - Solicita limpeza de sarjeta na Rua
Pedro Alexandre - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.366/19 - Solicita
troca de lâmpada na Rua Maria José Milani, em frente ao nº 203. 1.367/19 - Solicita
retirada de galhadas na Rua Antônio Bonifácio, em frente aos nºs. 180 e 205 - Jardim
Anchieta. Indicação do Vereador Raquel Borges Spada: 1.368/19 - Solicita a
instalação de placa para redução de velocidade em frente ao Colégio Pólis Kids, na
Rua João de Pontes nº 519. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura das
moções apresentadas: Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 313/19 - De
congratulações e aplausos à família Nagita, proprietários do Foto Ourinhos, pelos 43
anos de comércio em Ourinhos na área da fotografia. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauage e Cícero de Aquino: 314/19 - De congratulações ao Bon Vivant
Alimentos, pelos 28 anos de excelentes serviços prestados em nosso Município.
Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 315/19 - De congratulações ao Chefe
da Instrução do Tiro de Guerra 02-026 Subtenente Tancredo Sousa Bento e ao
Instrutor 1º Sargento Guilherme de Toledo Piza, bem como a todos os atiradores pelo
recolhimento de brinquedos destinados ao Projeto "Brinquedo Solidário", que serão
entregues nas creches e às crianças do CRAS. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio

Abel: 316/19 - De congratulações e aplausos à Usina São Luiz S/A, pela qualidade
nos serviços prestados há 68 anos à população de Ourinhos e região. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 317/19 - De congratulações ao Huck Som, nas pessoas
de seus proprietários Adriana Aparecida do Vale e Pedro Luiz Camacho de Melo,
pelos 10 anos completados no dia 24 de setembro de 2019, na cidade de Ourinhos.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 318/19 - De congratulações aos
participantes e organizadores do Concurso Miss Ourinhos, realizado no teatro do
Colégio Santo Antônio – Objetivo. Moção do Vereador Aparecido Luiz: 319/19 de pesar pelo falecimento do Sr. João Borges. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a Leitura dos Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 80/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos
Santos, que institui no Calendário Oficial do município de Ourinhos o "Mês
Municipal do Ciclismo", 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, 25 de setembro de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente-Relator,
Caio César de Almeida Lima Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 81/2019: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que institui no Calendário
Oficial do Município a “Semana Municipal da Cultura Surda em 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, 25
de setembro de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente-Relator, Caio César de
Almeida Lima Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer da Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 82/2019: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Salim Mattar, que altera a Lei nº 6.548, de 12 de agosto de 2019, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de as unidades lotéricas instalarem assentos para acomodação
dos clientes, dispositivos de senha e bebedouro, 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, 25 de setembro de 2019. Alexandre Araujo Dauage
Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio
Abel – Membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº 34/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que dispõe
sobre a alteração da Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de 2017, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 25 de
setembro de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente-Relator, Caio César de

Almeida Lima Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. 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. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário a solicitação do vereador,
APROVADA. Não havendo pedidos de destaque, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos nºs. 2.154 a 2.188/2019 e as Moções nºs. 313/2019 a
318/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores: Cícero de Aquino,
Raquel Borges Spada, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luis Ambrozim, Abel Diniz Fiel e
Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais querendo se manifestar, os requerimentos e
as moções foram colocados em votação, APROVADOS por unanimidade. Dando
continuidade, o Senhor Presidente comunicou que, com 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, passou-se a deliberar as matérias destacadas, primeiramente as
remanescentes das sessões anteriores. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou
em discussão o Requerimento nº 2.097/2019, do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que
requer informações a respeito de trechos e questionamentos da carta da moradora da
região do parque de exposições Olavo Ferreira de Sá, sobre as possíveis
irregularidades do Evento Moto Fest 2019. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo se manifestar, o requerimento foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor
presidente colocou em discussão o Requerimento nº 2.105/2019, do Senhor Edvaldo
Lúcio Abel que requer informações sobre a possibilidade de se realizar mutirão de
consultas com médicos especialistas, em Ourinhos, com o objetivo de acabar com as
demandas reprimidas, garantindo acesso e qualidade na assistência ao paciente de
forma integral, com redução do tempo de espera, considerando que existem
reclamações de pessoas esperando por anos. Fizeram o uso da palavra o Senhor
Vereador: Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo se manifestar, o
requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida,
o Senhor presidente colocou em discussão o Requerimento nº 2.110/2019, que
requer informações sobre o fornecimento de cestas básicas para famílias de baixa
renda. Ninguém querendo se manifestar, o requerimento foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Requerimento nº 2. 152/2019 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que
requer providências para melhor planejamento na programação de montagem do
palco para o desfile de 7 de setembro de 2020, de forma a não causar transtornos ao
trânsito no local. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto e Ariovaldo de Almeida Lima. Ninguém mais querendo se manifestar, o
requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência,
o Senhor Vereador consultou ao Primeiro Secretário se havia algum orador inscrito
pra o uso da palavra no expediente. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores: Mário Sérgio Pazianoto, Edvaldo Lúcio Abel, Raquel Borges Spada,
Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel e Alexandre Florencio Dias. Ninguém

mais querendo se manifestar e 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,
Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada , Salim Mattar e Santiago de
Lucas Ângelo (quinze vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a Leitura do Requerimento
de Urgência apresentado. Requerimento nº. 2.189/2019 - Assunto: Requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 35/2019. 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 Complementar nº
35/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que institui o Projeto “Ourinhos Legal
2019”, que incentiva a legalização imobiliária na área urbana de Ourinhos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: O referido projeto visa objetivo de incentivar a
população, com um custo reduzido no preço da legalização imobiliária de
construções anteriores a Lei construídas sem a aprovação regular de projeto junto ao
Município. Além de proporcionar ao munícipe a oportunidade de regularização,
trazendo maior valorização imobiliária ao bem, o Município fomenta a arrecadação
tributária do Município, com mais contribuintes recolhendo o preço do projeto.
Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2019. Assinado pela
Senhora Vereadora Raquel Borges Spada e demais Vereadores. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o referido requerimento. Ninguém querendo se
manifestar, o requerimento foi colocado em votação nominal, APROVADO por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Flávio
Luiz Ambrozim para atuar como Relator Especial ao Projeto e suspendeu a sessão
para a elaboração do parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei Complementar nº
35/2019. Senhor Presidente, o Projeto de Lei Complementar em exame, objetiva
incentivar a legalização imobiliária no Município de Ourinhos, conferindo prazo de
até 30 de novembro deste ano para interessados apresentarem Requerimento perante a
Prefeitura Municipal, com a documentação descrita no artigo 2° do PLC, com vistas à
obtenção de alvará de legalização e conservação. Trata-se de medida já adotada no
Município de Ourinhos, bem como em outros Municípios do Estado de São Paulo.
Após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que institui o
Projeto "Ourinhos Legal 2019", que incentiva a legalização imobiliária na área
urbana 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 30 de setembro de 2019. Flávio Luiz Ambrozim – Relator. Em
seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar

nº 35/2019. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada.
Ninguém mais querendo se manifestar, o projetoto foi colocado em votação nominal,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 21/2.019, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de
2015, alterado pela Lei Complementar nº. 982, de 16 de março de 2018, que dispõe
sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo se manifestar, o projeto foi
colocado em votação nominal, APROVADO por unanimidade. Logo após, o senhor
presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº 16/2019, de iniciativa do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que cria a Comissão de Assuntos Relevantes destinada
a obter, analisar documentos e informações de irregularidades de todos os eventos
organizados pela entidade Extreme Motor Clube no Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá, do período de janeiro de 2018 a 25 de setembro de 2019. Fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo se
manifestar, o Projeto de Resolução foi colocado em votação, REJEITADO o Projeto
pela maioria dos Senhores Vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente consultou o
Primeiro Secretário se havia algum orador inscrito para a explicação pessoal. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores: Santiago de Lucas Ângelo e Mário Sérgio
Pazianoto. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção
de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima Terceira 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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