ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 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 sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove hora e três
minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Quarta 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, Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada, Salim Mattar e
Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o
Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Cícero de Aquino pediu um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Adoraci Ortega Serra Braga e do Sr. Demerval Serra Braga. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Abel Diniz Fiel pediu um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Roque Zanuto. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada pediu
um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Neuci. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel pediu um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Gumercindo. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti pediu
um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Basílio Fortunato de Oliveira. O Senhor
Presidente também silicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Fábio e para
todos os pacientes que estão em tratamento de câncer. 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 ainda, que para
o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao
Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o
início da Ordem do Dia. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 33ª
Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que
foi publicado no diário oficial eletrônico do município de ourinhos, nas edições nº s.
1.327 a 1.333, o edital de notificação referente às contas do executivo municipal do
exercício de 2017, divulgando as 8 (oito) audiências públicas, e ressalto que, nesta
semana, estão programadas as 3 (três) últimas audiências nas seguintes datas e horários:
6ª audiência pública – 08/10 (terça-feira), das 9 às 10 horas; 7ª audiência pública – 08/10

(terça-feira), das 18 às 19 horas; 8ª audiência pública – 10/10 (quinta-feira), das 15 às 16
horas. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos Ofícios
recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimento
nº 2.101/2019 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº. s 1.773, 1.934 e
2.069/2019 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº. s 2.028, 2.047,
2.079, 2.080, 2.081, 2.092 e 2.093/2019 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimento nº. 1.512/2019 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. S 2.091,
2.103, 2.118, 2.119 e 2.134/2019 do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva;
Requerimento nº. 1.769/2019 do Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimento
nº. 1.545/2019 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 2.094,
2.095, 2.113 e 2.138/2019 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. S 1.615,
1.956, 1.958, 1.960, 1.993, 1.994, 2.000, 2.089, 2.098, 2.104 e 2.129/2019 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. S 1.350, 1.427, 1.851, 1.870, 1.871, 1.872,
2.012, 2.013, 2.062 e 2.064/2019 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº.
S 2.114 e 2.151/2019 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. S 1.902,
2.075, 2.076 e 2.086/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício do Banco do
Brasil em resposta ao Requerimento nº 1.858/2019, de autoria da Vereadora Raquel
Borges Spada. O Senhor Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à disposição
na Secretaria da Casa e comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes
matérias: Projeto de Lei nº. 88/2019 de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera os
Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias do exercício financeiro 2019 da Câmara Municipal de Ourinhos
e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 89/2019, de autoria do Prefeito Municipal,
que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 216.000,00
(duzentos e dezesseis mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 90/2019
proveniente do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14
de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº.
6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício
financeiro 2019 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos - IPMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 91/2019, oriundo do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº.
92/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera os anexos II e III da Lei nº. 6.405,
de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei
nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do
exercício financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 93/2019, de procedência do Prefeito Municipal, que dispõe sobre
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete
milhões de reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº. Complementar nº
36/2019, de iniciativa do Prefeito Municipal, que autoriza o município a receber em
doação, do Governo do Estado de São Paulo, o terreno e as benfeitorias implantadas e

instaladas no Centro Social Urbano - CSU e dá outras providências. O Senhor Presidente
informou que as matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes
para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Na
sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos pareceres da Comissão de Educação, Esportes e Cultura: Parecer do Relator da
Comissão de Educação, Esportes e Cultura 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 Educação, Esportes e Cultura, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2019. Caio César de Almeida Lima Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio
Pazianoto – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes e Cultura
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 Educação, Esportes e Cultura, concluí nada ter a opor quanto
ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2019. Caio César de Almeida Lima Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio
Pazianoto – Membro. Os projetos cujo pareceres acabam de ser lidos poderão ser
encaminhados às demais comissões competentes para elaboração dos respectivos
pareceres ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões conforme preceitua o
regimento interno. Em seguida, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas
as matérias relativas à 34ª. Sessão Ordinária de 2019, conforme o regimento interno. O
Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 2.190/19 - Requer informações, junto à
Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre as providências tomadas para atender ao
Requerimento nº 1.378/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
eliminar, com faixas amarelas, a última vaga de estacionamento ao lado direito da Rua
Euclides da Cunha com a Rua Paulo Sá, para dar maior visibilidade no cruzamento e
evitar acidentes. 2.191/19 - Requer informações, junto à Diretoria de Engenharia de
Tráfego, sobre as providências tomadas para atender ao Requerimento nº 1.379/2019,
que requer informações sobre a possibilidade de se eliminar, com faixas amarelas, a
última vaga de estacionamento ao lado esquerdo da Rua Silva Jardim, no cruzamento
com a Rua Euclides da Cunha, para dar maior visibilidade no cruzamento e evitar
acidentes. 2.192/19 - Requer informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego,
sobre as providências tomadas para atender ao Requerimento nº 1.158/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se alterar o atual acesso de ônibus ao Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, entrando da

Rodovia Raposo Tavares passando pela Avenida Domingos Perino e Rua Espírito Santo,
e saindo pela Rua Duque de Caxias até a Rodovia Raposo Tavares. 2.193/19 - Requer
informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre as providências tomadas
para atender ao Requerimento nº 1.121/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se alterar para mão única de direção a Avenida Fausto Matachana,
passando pelas Ruas Clóvis de Araújo Macedo Filho e Hermínia Bonetti Sândano até a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 2.194/19 - Requer informações, junto à Diretoria de
Engenharia de Tráfego, sobre as providências tomadas para atender ao Requerimento nº
1.186/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única
de direção a Rua José Felipe do Amaral, com início na Rua Santos Dumont, no sentido
do Ourinhos Plaza Shopping, até a Rua Cardoso Ribeiro. 2.195/19 - Requer
informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre as providências tomadas
para atender ao Requerimento nº 1.188/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua Stellio Machado Loureiro,
no sentido do Clube Atlético Ourinhense até a Rua Venceslau Braz. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 2.196/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar radar de velocidade defronte ao Colégio Pólis Kids, localizado na Rua João de
Pontes, 519 - Jardim Tropical. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.197/19 - requer informações a respeito do prazo de manutenção dos semáforos
danificados, considerando que, ultimamente, esses equipamentos estão ficando sem
funcionar corretamente mais de 24 horas, situação que nunca ocorreu na cidade de
Ourinhos. 2.198/19 - Requer informações a respeito das casas do novo Residencial
Recanto dos Pássaros III. 2.199/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar projeto de divulgação de espaços públicos ou vagas em praças para instalação de
carrinhos de lanches, Food Trucks, dentre outros, no município de Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.200/19 - requer informações
sobre a possibilidade de se iniciar os serviços de revitalização da Praça Mauro Vida Leal
- Jardim Ouro Verde. 2.201/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.259/2019, que requer providências no sentido de que seja notificado o proprietário do
imóvel localizado na Rua Ivorene Ferreira, 152, sobre exigência de construção de
calçada. 2.202/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.367/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se investir na área verde localizada na Rua
Manoel Vieira Júnior, próxima ao Tênis Clube, com a instalação de bancos, plantio de
árvores e construção de calçadas. 2.203/19 - Requer informações da SAE sobre a
possibilidade de se providenciar coleta de lixo domiciliar em caráter permanente na Rua
Mato Grosso - Vila Perino. 2.204/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
756/2019, que solicita a instalação de placa de sinalização (PARE), bem como pintura de
sinalização de solo no cruzamento da Rua Santa Catarina com a Avenida Domingos
Perino, próximo ao Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.205/19
- reitera, em seu inteiro teor, o requerimento nº 1.162/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a rotatória na confluência das ruas Hermínio

Joaquim dos Remédios, Maria Pulcinelli Pelegrino, Felismino Fernandes dos Santos e
Vicente Ernesto de Lucca - Jardim Anchieta. Requerimentos da Vereadora Raquel
Borges Spada: 2.206/19 - requer informações sobre a possibilidade de se instalar
câmeras de monitoramento no “Lanchódromo”, situado na rua Henrique Tocalino –
Centro. 2.207/19 - Requer informações, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), sobre a possibilidade de se instalar placas nas entradas da cidade indicando o
Shopping. 2.208/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas nos
pontos principais da cidade indicando o shopping. 2.209/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se ter atendimento em horário especial para todas as professoras na
Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", durante a semana do Dia do
Professor. 2.210/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de
concurso público para o cargo de Radiologista. 2.211/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se aplicar bioinseticida contra pernilongos, bem como realizar limpeza
com a retirada dos aguapés, nas lagoas de decantação. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 2.212/19 - requer informações sobre a possibilidade de se reformar e
revitalizar, bem como instalar corrimão em escadaria já existente na rua Vereador
Geraldo Bernardini, defronte à Canarinho Tratores - Parque Minas Gerais 2ª seção.
Requerimento do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 2.213/19 - requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a
possibilidade de se adequar as lombadas existentes ao padrão do DETRAM Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 2.214/19 - requer informações, junto à Associação Comercial e
Empresarial de Ourinhos - ACE -, sobre a possibilidade de se realizar um projeto de
revitalização do Espaço Comercial "Alberto Matachana" (calçadão), em parceria com os
comerciantes e a prefeitura. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.215/19 requer informações sobre a possibilidade de se suprimir a quina da calçada localizada no
cruzamento das ruas Silva Jardim e Renato Mota, visando facilitar a conversão à direita
de veículos que trafegam no sentido centro/bairro, com destino ao Parque Minas Gerais 1ª seção. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.216/19 - requer
informações a respeito de quais ações a Prefeitura realizará para divulgar e atender a Lei
nº 5.080/2006, de autoria deste vereador, que institui a semana completa que contiver o
dia 12 de outubro de cada ano, como a Semana do Culto do Evangelho em Ourinhos.
2.217/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 608/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na praça da Vila
Musa. 2.218/19 - Requer informações a respeito da situação atual da construção do IML
- Instituto Médico Legal, um convênio com o Estado no total de R$ 3.907.081,58, na
Rua Alpino Buratti - Vila Musa. 2.219/19 - Requer informações sobre o cronograma da
finalização da construção da USF Dr. Takashi Masuda, no Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. 2.220/19 - Requer informações sobre o atendimento ao
Requerimento nº 2.560/2018, que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.749/2018, que requer cópia do documento firmado entre médicos e os responsáveis da
Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU,

UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e da Associação Santa Casa de Misericórdia de
Ourinhos, a respeito dos procedimentos de internações de pacientes do município de
Ourinhos e região. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.221/19 - requer
informações sobre a possibilidade de se criar um Conselho Municipal dos Usuários dos
Serviços Públicos Municipais. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 2.222/19 - requer informações complementares e relativas à resposta ao
requerimento n°. 116/2019, que trata sobre campanha de castrações de animais
abandonados e de outros casos em que proprietários não têm condições de pagar,
ratificando o Requerimento nº 2.342/2018. Requerimentos do Vereador Flávio Luis
Ambrozim: 2.223/19 - requer informações sobre a dispensa de licitação 23/09 e do
contrato administrativo nº 119/2019. 2.224/19 - Requer informações sobre o Contrato
Administrativo nº 85/2019. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
2.225/19 - ratifica o requerimento n°. 1.854/2019, que requer informações, junto à
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, sobre a fila de espera para realização de
serviço especializado ORL (otorrinolaringologia) - adaptação de prótese auditiva.
2.226/19 - Requer informações à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e ratifica o
Requerimento n°. 1.855/2019, que requer informações sobre o paciente, com registro no
AME sob o nº 57264, referente ao tempo de espera pela ORL - adaptação de prótese
auditiva, devido ao fato do paciente aguardar desde 2015. Na sequência, o Primeiro
Secretário realizou a apresentação das indicações: Indicações do Vereador Abel Diniz
Fiel: 1.369/19 - solicita a implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na rua
Adonias de Souza Lopes, próximo ao nº 204, devido ao intenso tráfego de veículos nos
dias de cultos e reuniões da igreja do evangelho quadrangular. 1.370/19 - Solicita pintura
de sinalização de solo de vagas para idosos e deficientes, bem como demarcação de
estacionamento exclusivo para motos na Rua Adonias de Souza Lopes, próximo ao nº
204, devido ao intenso tráfego de veículos nos dias de cultos e reuniões da Igreja do
Evangelho Quadrangular. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.371/19 solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da rua João Barrile. Indicação
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.372/19 - solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da rua Sebastiana Corrêa do Amaral Conjunto Habitacional Caiuá. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.373/19 solicita a instalação de traves de futebol no Campinho da praça Nelson de Camargo
Nascimento - Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.374/19 - solicita a construção de balanção de concreto na rua Adolpho
Campeão - Vicentino - Conjunto Residencial de Interesse Social fFamboyant.
Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.375/19 - solicita pintura de sinalização
de solo em toda a extensão do Parque Pacheco Chaves. 1.376/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo na esquina das Ruas João Rolli e São Pedro do Turvo. 1.377/19 Solicita a troca de placa de trânsito de contramão localizada na esquina das Ruas João
Rolli e São Pedro do Turvo. Indicações do vereador Cícero de Aquino: 1.378/19 solicita a implantação de redutores de velocidade (lombofaixa) na rua Orlando Pontara,
próximo ao nº 561, e na rua João Barrile, próximo ao nº 642 - vila kennedy. 1.379/19 -

Solicita roçada e limpeza em área verde localizada ao lado do reservatório de água da
Vila São José. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.380/19 - solicita
instalação de lâmpadas, bem como roçada no “campão” da Vila São Luiz. 1.381/19 Solicita pintura de sinalização de solo na Rua João de Pontes, próximo ao Colégio Pólis
Kids, indicando a existência da escola e o limite de velocidade. 1.382/19 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua João de Pontes, próximo
ao Colégio Pólis Kids, devido à alta velocidade que os carros passam no local. 1.383/19
- Solicita a instalação de lâmpada na Rua Apparecida Faria Bacchmi, no poste nº 160 Lotemento Ville de France II. Indicações do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva:
1.384/19 - solicita a troca de lâmpadas queimadas na rua sebastião costa galvão.
1.385/19 - Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua Vereador Adelino Breve.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.386/19 - solicita pintura de sinalização de
solo (faixa de pedestres), bem como implantação de redutor de velocidade, no
cruzamento da rua Cardoso Ribeiro com a rua José Felipe do Amaral. 1.387/19 - Solicita
a implantação de redutor de velocidade ou de placas indicativas de redução de
velocidade com pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres) na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves, próximo ao n° 237. 1.388/19 - Solicita, com urgência,
roçada na Avenida Hélio Trigolo, entre a empresa Raizen Combustíveis SA e o trevo de
acesso à Rodovia Raposo Tavares - Distrito Industrial "Oriente Mori". Indicações do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.389/19 - solicita o recolhimento de galhadas
na rua Orlando Azevedo, em frente ao nº 576, esquina com a Avenida Henrique Migliari
- Parque Minas Gerais. 1.390/19 - Solicita o recolhimento de galhadas na Rua Takao
Kichise, em frente ao nº 137 - Parque Minas Gerais. 1.391/19 - Solicita melhorias na
pintura de sinalização de solo na Avenida Henrique Migliari e na Rua Cardoso Ribeiro Vila Boa Esperança 2ª Seção. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.392/19 Solicita a implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Vicente Ernesto
de Lucca, próximo ao nº 391. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.393/19 - Solicita poda ou erradicação de árvore na Rua Ângelo Sedassari, 576 - Vila
Boa Esperança. 1.394/19 - Solicita pintura de sinalização de solo de faixas de segurança
defronte ao NEI "Benedita Fernandes Cury". Indicação do Vereador Ariovaldo de
Almeida Silva: 1.395/19 - solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da
rua Paraná. Posteriormente, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 320/19 - De congratulações ao
Bar do China, na pessoa do Sr. José Luiz Soares, pelos 40 anos de serviços prestados à
população ourinhense. 321/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Demerval Serra Braga.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 322/19 - De pesar pelo falecimento do
Sr. Antonio Cezar de Oliveira. Moção do Vereador Salim Mattar: 323/19 - De
congratulações ao Escritório Garcia, pelos seus 53 anos de excelência na prestação de
serviços contábeis para o Município. Moções da Vereadora Raquel Borgrs Spada:
324/19 - De pesar pelo falecimento do 1º Tenente PM Felipe Atanázio Pires, pertencente
ao efetivo do 4° BPM/I Bauru e que anteriormente, pertenceu ao efetivo do 31° BPM/I
Ourinhos. 325/19 - De repúdio ao assassinato de Mariana Forti Bazza, vítima de

feminicídio em Bariri. 326/19 - De congratulações ao atleta Bruno Benedito da Silva,
Campeão Sul Americano, paulista e brasileiro, um menino ourinhense, que vem
representando Ourinhos em Angola, Argentina, África e outros países, na modalidade
400 metros atletismo. Moções do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 327/19 - De
congratulações ao Lions Clube de Ourinhos, pelo intenso trabalho comunitário realizado
com diversas atividades, como: Campanhas de Saúde, Trânsito, Meio Ambiente, Medula
Óssea e Doação de Sangue. 328/19 - De pesar pelo falecimento do Sra. Rita de Cássia
Campos. 329/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Cézar de Oliveira. Moção
do Vereador Salim Mattar: 330/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Olga Matias.
Moções da Vereadora Raquel Borges Spada: 331/19 - De congratulações às empresas
Special Dog, Pascoal Serv-Festas, Fazenda Botelho, Dog Choni, Apocalipse Painéis,
Evidencia Comunicação Visual, Equipe DJ Marcio Romanini, Spert Dog, Arruda Pet
Shop, Tutor, Restaurante e Pousada os Galeguinhos, pela parceria com o Canil da
Polícia Militar de Ourinhos para a realização da 1ª Edição do Canil Solidário, ocorrido
na "Praça dos Burgueses", que arrecadou alimentos em prol da Casa Arco-Íris. 332/19 De congratulações ao Canis da Polícia Militar de Ourinhos, Central de São Paulo, 8º
BAEP, Presidente Prudente, 2º BPM PR de Jacarezinho, 9º BPM/I de Marília, 4º BPM/I
de Bauru, 27º BPM/I de Jaú pela, pela brilhante realização da 1ª Edição do Canil
Solidário, na "Praça dos Burgueses", que arrecadou alimentos em prol da Casa Arco-íris.
Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 333/19 - De congratulações à
Organização Fiscal e Contábil SC LTDA, pelos relevantes e excelentes serviços
prestados desde o ano de 1938 em nosso Município. 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 Senhor Vereador Ariovaldo de Almeida Silva solicitou
pedido de destaque dos requerimentos nº. S 2.193, 2.194 e 2.213/19. O Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou pedido de destaque dos requerimentos nº. S 2.197 e
2.220/19. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão
os Requerimentos de nº s 2.190 a 2.226/2019 as Moções nº. 320, 323, 325 a 327 e 331 a
333/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Anísio
Aparecido Felicetti, Ariovaldo de Almeida Silva, Aparecido Luiz e Raquel Borges
Spada. Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções
foram colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente
informou ainda, que conforme fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica
do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para responder às
informações solicitadas através de requerimentos. Dando continuidade, o Senhor
Presidente colocou em discussão os requerimentos destacados. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 2.193/19. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 2.194/19. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Ariovaldo
de Almeida Silva, Cícero de Aquino e Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade.

Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 2.213/19. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 2.197/19. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel, Ariovaldo de Almeida Silva e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade.
Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 2.220/19. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade.
Em seguida, fizeram o uso da palavra na tribuna livre os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, Aparecido Luiz, Santiago de Lucas Ângelo e Alexandre Araujo Dauage. 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
Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência apresentados à
mesa: Requerimento de Urgência nº. 2.227/2019 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 88/2019. 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 nº 88/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que altera os
Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro 2019 da Câmara Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Justificativa: O referido projeto visa alterar o
Programa 0201 (Gestão da Secretaria da Câmara). A inclusão da natureza de despesa
3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - se justifica pela
necessidade de criação de dotação para empenhar o somatório dos valores das despesas
correntes. A alteração (redução) na atividade 2.501 (manutenção da Secretaria da
Câmara) se justifica pelo fato de que as metas desta atividade não serão totalmente
utilizadas em 2019. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em
regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2019.
Santiago de Lucas Ângelo. Requerimento de Urgência nº. 2.228/2019 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 89/2019. 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 nº 89/2019, proveniente do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$

216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil reais) e dá outras providências. Justificativa: O
referido projeto visa à criação de dotação para empenhar o somatório dos valores com
atendimento de despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento
de solução (softwares e hardwares) capazes de gerenciar e disponibilizar a visualização
eletrônica no Plenário e, também, nas transmissões da TV Câmara, de forma
automatizada, incluindo serviços de implantação, instalação, ativação, treinamento de
usuários e customizações necessárias. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto
seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 7 de
outubro de 2019. Santiago de Lucas Ângelo e demais Vereadores. Requerimento de
Urgência nº. 2.229/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
90/2019. 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 nº
90/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº.
6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI
da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
do exercício financeiro 2019 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos - IPMO e dá outras providências. Justificativa: O referido
projeto visa à alteração no Programa 1001 (Previdência Social Municipal). A Inclusão da
Natureza de Despesa 3.1.91.96.00 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
- INTRA OFSS - se justifica pela necessidade de criação de dotação para empenhar
despesas com: o somatório dos valores dos ressarcimentos das despesas realizadas pelo
órgão ou entidade de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou
a empresas estatais não dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos
termos das normas vigentes. Operações Intra OFSS. A alteração (redução) na atividade
2.601 (Manutenção da Diretoria Executiva) se justifica pelo fato de que as metas desta
atividade não serão totalmente utilizadas em 2019. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 7 de outubro de 2019. Santiago de Lucas Ângelo e demais Vereadores.
Requerimento de Urgência nº. 2.230/2019 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 91/2019. 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 nº 91/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura
de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais) e dá
outras providências. Justificativa: O referido projeto visa à criação de dotação para
empenhar somatório dos valores dos ressarcimentos das despesas realizadas pelo órgão
ou entidade de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou a
empresas estatais não dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos
termos das normas vigentes. Operações Intra OFSS. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 7 de outubro de 2019. Santiago de Lucas Ângelo e demais Vereadores.
Requerimento de Urgência nº. 2.231/2019 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 92/2019. 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 nº 92/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e
III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual e
Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do exercício financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá
outras providências. Justificativa: o referido projeto visa à alterações no programa 0091
(gestão de infraestrutura e obras públicas). As alterações nos projetos 1.103 (Obras e
Instalações) e 1.115 (Equipamentos e Material Permanente) se justificam pela
necessidade de suplementar dotação do Orçamento vigente para empenhar o Contrato nº
2585.0528.351 – DVº: 30, entre a Caixa Econômica Federal e o Município de OurinhosSP destinado ao apoio Financeiro para o financiamento de Despesas de Capital,
conforme Plano de Trabalho de Investimento - por meio do FINISA: Programa de
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Estas alterações serão cobertas com
recursos provenientes da Operação de Crédito do FINISA, junto a Caixa Econômica
Federal, na forma do Inciso IV, Parágrafo 1º, art. 43 da Lei nº. 4.320 de 17 de março de
1964.Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de
urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2019. Santiago de
Lucas Ângelo e demais Vereadores. Requerimento de Urgência nº. 2.232/2019 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 93/2019. 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 nº 93/2019, proveniente do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais) e dá outras providências.
Justificativa: O referido projeto visa à necessidade de suplementar dotação do
Orçamento vigente para empenhar o Contrato nº 2585.0528.351 – DVº: 30, entre a
Caixa Econômica Federal e o Município de Ourinhos-SP, destinado ao apoio Financeiro
para o financiamento de Despesas de Capital, conforme Plano de Trabalho de
Investimento - por meio do FINISA: Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime
de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2019. Santiago de
Lucas Ângelo e demais Vereadores. Requerimento de Urgência nº. 2.233/2019 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 87/2019. 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 nº 87/2019, proveniente 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. Justificativa: O referido projeto
visa incluir nosso município na participação do Consórcio Intermunicipal União dos
Municípios da Média Sorocabana, ratificando o Protocolo de Intenções que entre si
celebram, visando à implantação da respectiva associação, algo que fortalecerá o
associativismo municipal para atender os munícipes de Ourinhos com um serviço de
qualidade. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de

urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2019, assinado por
vários Vereadores. Realizada a leitura dos requerimentos de urgência, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 2.227/2019 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 88/2019. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Santiago de Lucas Ângelo, Flávio
Luís Ambrozim, Aparecido Luiz e Salim Mattar. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, o requerimento de urgência foi colocado em votação nominal e APROVADO
com doze votos favoráveis e dois votos contrários. Aprovado o requerimento de
urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Mário Sérgio Pazianoto para atuar como
relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para a
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do parecer: Parecer do relator especial ao Projeto de Lei nº. 88/2019. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera
os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 da Câmara Municipal de
Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Sessões, em 7 de outubro de 2019, Mário Sérgio Pazianoto - Relator. Com parecer
favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 88/2019. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO com doze votos
favoráveis. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de
Urgência nº. 2.228/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
89/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o requerimento de urgência foi
colocado em votação nominal e APROVADO com doze votos favoráveis e dois votos
contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou a Vereadora
Raquel Borges Spada para atuar como relatora especial ao projeto e suspendeu a sessão
pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao
Projeto de Lei nº. 89/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$ 216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil reais) e dá outras providências, declaro nada
ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2019, Raquel Borges
Spada – Relatora. Com parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de
Lei nº 89/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO com doze votos favoráveis. Logo após, foi colocado em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 2.229/2019 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 90/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o requerimento de
urgência foi colocado em votação nominal e APROVADO com doze votos favoráveis e
dois votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o

Vereador Salim Mattar para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão
pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao
Projeto de Lei nº. 90/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº. 6.443,
de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício
financeiro 2019 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos - IPMO 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 7 de outubro de 2019, Salim Mattar – Relator. Com parecer favorável lido,
foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 90/2019. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO com doze votos favoráveis. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
2.230/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 91/2019.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o requerimento de urgência foi colocado em
votação nominal e APROVADO com doze votos favoráveis e dois votos contrários.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Abel Diniz
Fiel para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de
tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao Projeto de Lei nº.
91/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017,
que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 48.000,00
(Quarenta e oito mil reais) e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao
que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2019, Abel Diniz Fiel - Relator Com
parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 91/2019.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO com
doze votos favoráveis. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 2.231/2019 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 92/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o requerimento de
urgência foi colocado em votação nominal e APROVADO com doze votos favoráveis e
dois votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Alexandre Araujo Dauage para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer
do relator especial ao Projeto de Lei nº. 92/2019. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº.
6.405, de 14 de dezembro de 2017, que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14
de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº.
6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do

exercício financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 7 de outubro de
2019, Alexandre Araujo Dauage – Relator. Com parecer favorável lido, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 92/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO com doze votos favoráveis. O Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 2.232/2019 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 93/2019. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, o requerimento de urgência foi colocado em votação nominal e APROVADO
com doze votos favoráveis e dois votos contrários. Aprovado o requerimento de
urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Anísio Aparecido Felicetti para atuar
como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário
para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao Projeto de Lei nº. 93/2019.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal,
que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais) e dá outras providências, declaro nada ter a
opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2019, Anísio Aparecido
Felicetti – Relator. Com parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de
Lei nº 93/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO com doze votos favoráveis. O Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 2.233/2019 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 87/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o requerimento de
urgência foi colocado em votação nominal e APROVADO com onze votos favoráveis e
três votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Santiago de Lucas Ângelo para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer
do relator especial ao Projeto de Lei nº. 87/2019. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, 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,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 7 de outubro de
2019, Santiago de Lucas Ângelo – Relator. Com parecer favorável lido, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 87/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Substitutivo nº. 01/2019, de autoria do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto, ao Projeto de Lei nº. 71/2019, de iniciativa do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grades protetoras nas piscinas
residenciais. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto que

solicitou o adiamento da discussão e votação do referido substitutivo. O Senhor
Presidente colocou em votação do plenário o pedido de adiamento, APROVADO por
unanimidade. Dando continuidade, foi colocado em discussão o coloco em discussão o
Projeto de Resolução nº 17/2019, de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto,
que dispõe sobre alteração da resolução nº. 04/2007, que dispõe sobre concessão de
diploma “policial destaque do ano”. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Mário
Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, Alexandre Araujo Dauage, Flávio Luís Ambrozim e Raquel Borges Spada. Não
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima Quarta 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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