ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e quatorze 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 Primeira
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Araujo Dauage. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido
Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Ariovaldo de
Almeida Silva, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio
Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada (treze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta
a presente Sessão Ordinária. Por questão de ordem, o Vereador Caio César de
Almeida Lima solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Erites de
Castro Pereira. Por questão de ordem, o Vereador Éder Júlio Mota solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Bahia. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou em votação a Ata da 20ª. Sessão Ordinária de 2018, APROVADA por
unanimidade. O Sr. Presidente informou aos Senhores Vereadores, que está 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 livre 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.
Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura na íntegra do Ofício nº.
1.703/2018-SMG-1, do Executivo Municipal, referente ao aditamento do prazo para
resposta de requerimento: "Excelentíssimo Senhor, conforme solicitado pelo Senhor
Coronel Wagner R.R. Soares, Secretário Municipal de Segurança Pública, vimos por
meio deste solicitar o atendimento do pedido em anexo. Aproveitando o ensejo,
reiteramos-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Santiago de Lucas Ângelo Secretário Municipal de Governo Ao
Senhor Alexandre Araujo Dauage Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos.
Memorando/SMSP/129/2018 Ourinhos, 05 de junho de 2018. Ref: Requerimento nº.
1.365/2018 da Câmara Municipal de Ourinhos à Secretaria Municipal de Governo.
Considerando que alguns documentos constantes na relação solicitada pelo
requerimento acima referenciado, tais como recibos de pedágios (Rodovia dos
Imigrantes); Relatório de perícia; Laudo técnico do veículo e documentos
comprobatórios da seguradora não são de controle e, portanto, sem a posse até o

momento desta municipalidade, solicito o aditamento do prazo de 15 dias para que
as empresas possam fornecer os dados e documentos solicitados. Aproveitando o
ensejo, reiteramos-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Coronel Wagner R. R. Soares – Secretário Municipal de Segurança
Pública ao Senhor Wellington Gustavo – Assessor de Gabinete." Lido o ofício, o Sr.
Presidente colocou em votação o pedido de aditamento, APROVADO por
unanimidade. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos
ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta
aos Requerimentos nº. s: 1.136 e 1.138/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimentos nº. s: 1.023, 1.026, 1.027, 1.079, 1.088, 1.190 e 1.272/2018 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s: 1.016, 1.017, 1.018, 1.019,
1.020, 1.021, 1.056, 1.058, 1.124, 1.149, 1.151, 1.275, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352,
1.353, 1.354, 1.355, 1.370 e 1.422/2018 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos
nº. s: 1.045, 1.153, 1.154 e 1.155/2018 do Vereador Caio César de Almeida Lima;
Requerimentos nº. s: 1.103, 1.106, 1.141, 1.326, 1.329, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374,
1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.393 e
1.395/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s: 1.037,
1.038, 1.089, 1.162, 1.169, 1.276, 1.409, 1.410 e 1.424/2018 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimentos nº. s: 1.337, 1.411, 1.412 e 1.413/2018 do Vereador Éder
Júlio Mota; Requerimentos nº. s: 1.110, 1.208, 1.210, 1.255, 1.256, 1.278, 1.322 e
1.361/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s: 1.270 e
1.345/2018 do Vereador Flávio Luis Ambrozim; Requerimentos nº. s: 1.005, 1.092,
1.165 e 1.386/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s:
1.428/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício SMPF/Contabilidade
144/2018 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
informando sobre a transferência de recursos da União recebida pela Prefeitura.
Protocolo n°. 416.359/18 do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO em
resposta à Moção de Repúdio n° 22/2018, do Vereador Abel Diniz Fiel. Os ofícios
que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. O
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do relatório
final da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a fiscalizar, desenvolver
levantamentos de empresas inadimplentese apurar eventuais débitos referentes a
impostos e tributos em geral no município, conforme Resolução nº. 02/2017 e Ato nº.
03/2017: "Relatório Final Referente à Comissão de Assuntos relevantes - CAR –
destinada a fiscalizar, desenvolver levantamentos de empresas inadimplentes e
apurar eventuais débitos referentes a impostos e tributos em geral no Município,
realizadas em 2017 e 2018, conforme resolução 2/2017 – Ato 3/2017. Formulamos
o presente com a finalidade de prestar esclarecimentos com relação ao andamento,
bem como à conclusão da referida CAR. A mesma teve o intuito de fiscalizar,
desenvolver levantamentos de empresas inadimplentes e apurar eventuais débitos
referentes a impostos e tributos em geral no Município, realizadas em 2017 e 2018,
conforme Resolução nº. 2/2017 – ATO nº. 3/2017. Desde a instauração da CAR,
ocorreram várias reuniões. Pelo Ato n°. 3/2017, publicado no Diário Oficial do
Município, edição nº. 1.079, de 09/06/2017, os vereadores: Abel Diniz Fiel, Santiago
de Lucas Ângelo, Mário Sérgio Pazianoto, Caio César de Almeida Lima e Carlos

Alberto Costa Prado, sob a Presidência do primeiro, foram designados para
integrarem a Comissão. Em 13 de junho de 2017, ocorreu a primeira reunião, onde
ficou decidido o envio de Ofício ao Procurador Geral do Município, o Dr. Gustavo
Henrique Paschoal, a fim de prestar informações acerca dos procedimentos
adotados pela Procuradoria do Município em relação aos créditos tributários e
execuções fiscais sendo solicitado por meio do Ofício nº. 1/2017-CAR. Através do
Ofício nº. 2/2017- CAR solicitou à Secretaria Municipal de Finanças informações
referentes aos devedores, valores devidos e procedimentos fiscalizatórios adotados
pelo Município para inibir possíveis fraudes na arrecadação. Em 26 de junho de
2017, recebemos o Ofício nº. 150/2017/PMO-SMPF enviado pelo Secretário
Municipal de Planejamento e Finanças, o Sr. Osvaldino Araujo Alves, em resposta
ao Ofício nº. 2/2017- CAR. Em 10 de julho de 2017, recebemos a resposta ao Ofício
nº. 1/2017 enviada pela Procuradoria Geral do Município, pelo Dr. Gustavo
Henrique Paschoal com a relação dos débitos prescritos em dívida ativa. Em 17 de
julho de 2017, ocorreu a segunda reunião, onde foram disponibilizadas cópias das
respostas aos membros da Comissão, referentes aos Ofícios nºs. 1 e 2/2017. Devido
ao grande número de devedores tributários decidiu-se apurar os 200 (duzentos)
contribuintes com os maiores débitos, gerando o Ofício nº. 3/2017, bem como
convidar o Dr. Gustavo Henrique Paschoal, Procurador Geral do Município para a
próxima reunião. Em 31 de julho de 2017, recebemos a resposta ao Ofício nº. 3/2017
enviada pela Procuradoria Geral do Município, assinada pela Dra. Priscila
Aparecida Ehrlich, com a identificação de cada um dos 200 (duzentos) maiores
devedores da Municipalidade - segundo o cadastro do sistema Municipal -, com o
valor do respectivo débito e o Dr. Gustavo Henrique Paschoal, Procurador Geral do
Município, requereu uma nova data para a reunião, visto que os Procuradores que
atuam diretamente na execução estariam de férias. Em 3 de agosto de 2017, ocorreu
a terceira reunião, fizeram-se presentes os Procuradores do Município atuantes na
área fiscal: FRANCINE SILEN GARCIA BARBOSA, LUIZ FERNANDO VECCHIA e
RAPHAEL RODRIGUES DOBINS. Na ocasião foi entregue à Comissão a relação
com os 200 (duzentos) maiores devedores com o Fisco Municipal. Houve
questionamentos aos Procuradores que prestaram os devidos esclarecimentos. Em 18
de agosto de 2017, foram disponibilizadas cópias do Ofício nº. 3/2017, para todos os
membros da Comissão. Em 17 de outubro de 2017, conforme a Resolução n°.
11/2017, ficou prorrogado em 120 (cento e vinte) dias o prazo estabelecido no artigo
2° da Resolução nº. 2/2017 da referida Comissão. Em 25 de outubro de 2017, foi
enviado o Ofício nº. 4/2017, ao Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, o
Sr. Osvaldino Araújo Alves, convidando-o para participar da próxima reunião.Em 8
de novembro de 2017, não ocorreu a quarta reunião, por falta de “QUÓRUM” e o
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, o Sr. Osvaldino Araújo Alves, não
pôde comparecer fazendo-se presente o Gerente do ISS/ICMS da Secretaria
Municipal de Finanças, o Sr. Wagner da Silva Oliveira, onde houve uma troca de
informações informais com o Presidente da Comissão e o membro Mário Sérgio
Pazianoto. Durante o recesso parlamentar não houve atividades da CAR. Em 27 de
março de 2018, conforme a Resolução n°. 2/2018, ficou prorrogado em 120 (cento e
vinte) dias o prazo estabelecido no artigo 2° da Resolução nº. 2/2017 da referida

Comissão. Em 7 de maio de 2018, conforme Ato n° 6/2018, alterou o Ato n° 3/2017
designando o Vereador Edvaldo Lúcio Abel para compor a referida Comissão, a
partir de 23/04/2018, substituindo o Vereador Santiago de Lucas Ângelo que saiu de
licença para atuar como Secretário de Governo no Executivo Municipal. Em 17 de
maio de 2018, conforme Ofício n°. 200/2018/PMO-SMPF, do Gerente do ISS/ICMS
da Secretaria Municipal de Finanças, o Sr. Wagner da Silva Oliveira, encaminhou a
seguinte resposta: “a Lei Complementar n° 981/2017, foi proposta com dispositivos
que visam criar valores mínimos para a remissão de créditos tributários e a
propositura de Execução Fiscal, quando o crédito tributário a receber seja inferior
aos custos de cobrança, seguindo o que preceitua o artigo 14, § 3º, II, da LCP 101,
Lei de Responsabilidade Fiscal.” A Secretaria Municipal de Finanças junto à
Procuradoria do Município tem concentrado esforços para intensificar a cobrança
judicial dos créditos de médios e grandes devedores nas ações de execução fiscal de
maior valor econômico, essa prática é defendida pelo CNJ – Conselho Nacional de
Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas. Segundo
ele, duas medidas já foram implementadas no Município de Ourinhos, sendo as
cobranças administrativas dos devedores e o encaminhamento a protesto das dívidas
ativas em cartório, esta segunda medida há quase 2 (dois) anos vem se mostrando a
mais eficiente ferramenta de recuperação dos créditos tributários, onde foi percebido
o crescimento de mais de 40% na arrecadação dos créditos tributários, analisando o
período de 2016/2017. Conforme resposta, antes a Administração Municipal
demorava quase 5 (cinco) anos para ajuizar o crédito tributário e efetivar a
cobrança com o seu recebimento, a opção do protesto mostra ao contribuinte
inadimplente a necessidade de saldar suas dívidas, pois agora, elas não mais
entrarão em um processo litigioso e demorado de uma execução fiscal.
Considerações Finais: Considerando os trabalhos da Comissão com a finalidade de
fiscalizar, desenvolver levantamentos de empresas inadimplentes e apurar eventuais
débitos referentes a impostos e tributos em geral no Município, a Comissão,
finalmente, entende que a Secretaria Municipal de Finanças juntamente à
Procuradoria do Município tem concentrado esforços para intensificar a cobrança
judicial dos créditos de médios e grandes devedores nas ações de execução fiscal de
maior valor econômico, assim colhendo bons resultados e buscando novas soluções
para o combate da inadimplência e a eficiência da arrecadação dos créditos
tributários. Destarte, considerando os compromissos assumidos e nada mais tendo a
expor, declaramos encerrados os trabalhos da referida Comissão de Assuntos
Relevantes. Ourinhos, 29 de maio de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente da CAR;
Edvaldo Lúcio Abel – Membro da CAR; Mário Sérgio Pazianoto – Membro da CAR;
Caio César de Almeida Lima – Membro da CAR e Carlos Alberto Costa Prado –
Membro da CAR." O relatório lido ficará à disposição dos Senhores Vereadores na
Secretaria da Casa, conforme preceitua o parágrafo 7º do artigo 74 do regimento
interno. O Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes
matérias: Projeto de Lei º. 35/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que
declara de utilidade pública o CACTO - Clube de Arco, Caça e Tiro de Ourinhos.
Projeto de Lei Complementar nº. 16/2018 que altera o nível inicial e os
vencimentos do cargo Técnico Municipal de Nível Superior - Medicina e dá outras

providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes
para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno.
A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos pareces favoráveis das comissões permanentes emitidos aos projetos em
tramitação: Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº. 29/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que institui o
Projeto Voluntário “Gincana Ecológica” no município de Ourinhos e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 20 de junho
de 2018. Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer favorável da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 28/2018 e respectiva Emenda nº.01
(MODIFICATIVA): Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Projeto de Lei n° 28/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a estrutura político-organizacional, funcionamento do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEF e dá outras providências, e
respectiva Emenda n° 01 (Modificativa), de iniciativa dos Vereadores Aparecido
Luiz, Caio César de Almeida Lima e Anísio Aparecido Felicetti, 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, 20 de junho de 2018. Aparecido
Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei nº. 30/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada,
que cria o “Projeto Voluntário Mulheres Anônimas Depressivas – MADE” 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, 20 de junho
de 2018. Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer favorável da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº. 13/2018: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a Revisão Decenal do Plano Diretor 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, 20 de junho de 2018. Aparecido Luiz – Presidente
Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti
– Membro. Parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei Complementar nº. 13/2018: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a Revisão Decenal do Plano Diretor do

Município de Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como
Relatora 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, 25 de junho de 2018. Raquel
Borges Spada – Presidente Relatora; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e
Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de
ser lidos poderão ser inseridos na ordem da dia das próximas sessões. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa: Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.649/18
- Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer lanche para as crianças que
fazem capoeira no CRAS do Jardim São Carlos. Requerimento do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.650/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
3.527/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se retirar obstáculo da
Rotatória Silvestre Palermo, na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues. Requerimentos
da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.651/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se adquirir carrinho de bebê para o NEI "Benedita Fernandes Cury".
1.652/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir carrinhos de bebê
para todas as creches do Município. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.653/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 875/2018, que
solicita retirada de galhadas na Rua Gonçalo Ferreira de Moraes - Jardim Ouro Verde.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.654/18 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 1.056/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar três mesas de concreto com bancos em área verde da Rua Olavo Ferreira de
Sá, defronte ao nº 539. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.655/18 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagens -, sobre a possibilidade de se realizar pintura do quebra-molas na Rodovia
Raposo Tavares, próximo à passarela da Vila Boa Esperança. 1.656/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir ciclovia na Rua Edwin Haslinger
(Leopoldo), interligando os Jardins Guaporé e Industrial e a Vila São Luiz. 1.657/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar acompanhamento médico ou
de enfermeiro no Centro Pop, ao menos uma vez por semana, para acompanhar o
estado de saúde dos munícipes que ali residem. Requerimentos do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 1.658/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar placas informando o limite de horário (até as 11 horas) para carga e
descarga na Rua 9 de Julho, próximo ao Espaço Comercial “Alberto Matachana”
(Calçadão). 1.659/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas
informando o limite de horário (até as 11 horas) para carga e descarga na Rua
Antônio Carlos Mori, próximo ao Espaço Comercial “Alberto Matachana”
(Calçadão). Requerimento dos Vereadores Caio César de Almeida Lima: 1.660/18
- Requer informações sobre a possibilidade de se conceder isenção na cobrança do
IPTU aos munícipes acima de 65 anos. Requerimento dos Vereadores Caio César
de Almeida Lima e Raquel Borges Spada: 1.661/18 - Requer informações sobre a
quantidade de pacientes que aguardam para a realização de colonoscopia, endoscopia,
ressonância magnética, tomografia e ultrassonografia. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 1.662/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº

993/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar cinco mesas
com bancos de concreto na Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.663/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 96/2018, que solicita reperfilamento ou recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Vila Musa. 1.664/18 - Requer informações, junto ao
Departamento de Estradas e Rodagens, sobre a possibilidade de se implantar rotatória
ou outro dispositivo de acesso na Rodovia Melo Peixoto aos Jardins Itamaraty e
Paris, Vila Nossa Senhora de Fátima e Parque Pacheco Chaves. Requerimento dos
Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada: 1.665/18 Encaminha abaixo-assinado de comerciantes e clientes da região do Camelódromo
Municipal reivindicando a construção de uma área para estacionamento no terreno
defronte ao Centro Cultural Tom Jobim. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.666/18 - Requer cópia de todo o processo pertinente à execução da
Emenda Indicativa do Vereador Flávio Luis Ambrozim destinada à Escola Municipal
de Bailado de Ourinhos, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais),
contida no Art. 5º, III, da Lei 6.324, de 27 de dezembro de 2017, inclusive com as
especificações pormenorizadas sobre as melhorias e reformas realizadas na referida
escola (descrição das reformas e melhorias, valores, prestadores de serviços, notas
fiscais e de empenho, processo licitatório ou de dispensa). Requerimento do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.667/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se alterar para mão única de direção a Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, entre as Ruas
Felismino Fernandes dos Santos e Antônio Henrique Rolli. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.668/18 - Requer informações sobre o
atendimento à solicitação protocolada na Prefeitura Municipal sob nº 014849/2018,
reivindicando a pintura de sinalização de vagas de estacionamento para idosos e
pessoas com deficiência na Rua Dom Pedro I, próximo ao nº 559 - Vila Moraes.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.669/18 - Requer
informações do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Segurança Pública
sobre a possibilidade de se ampliar o contingente de policiais militares do 31º BPM/I
- Batalhão da Polícia Militar do Interior. 1.670/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar academia de saúde na Praça Miguel Mofarrej (Praça do
Caló). 1.671/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar e
intensificar os trabalhos de limpeza e varrição em nosso Município. 1.672/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
Requerimento dos Vereadores Éder Júlio Mota e Anísio Aparecido Felicetti:
1.673/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um programa
especial de agendamento de consultas oftalmológicas a todos os funcionários da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE - e da Prefeitura Municipal.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.674/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se padronizar todos os pontos de ônibus
circular, com a instalação de bancos e coberturas. 1.675/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar todos os prédios públicos municipais. 1.676/18
- Requer informações a respeito de quantos pontos de internet grátis (Wi-fi) estão
disponíveis no Município. Requerimento dos Vereadores Caio César de Almeida

Lima e Alexandre Araujo Dauage: 1.677/18 - Requer informações sobre o Decreto
Municipal nº 7.007, de 18 de junho de 2018. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.678/18 - Requer informações, junto ao Secretário Municipal de
Educação, sobre o fornecimento de uniformes para os alunos da rede municipal.
Requerimentos do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.679/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar ponto de ônibus na Avenida
Domingos Camerlingo Caló, defronte ao nº 2.295, sentido bairro/centro, para facilitar
a locomoção dos munícipes que frequentam a AADF - Associação de Assistência ao
Deficiente Físico. 1.680/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar
para mão única de direção a Rua Alpino Buratti, entre a Rodovia Mello Peixoto e a
Avenida Domingos Camerlingo Caló. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.681/18 - Requer informações sobre o videomonitoramento da 52ª Feira
Agropecuária e Industrial - FAPI. 1.682/18 - Requer informações sobre os valores
gastos com segurança na 52ª Feira Agropecuária e Industrial - FAPI. 1.683/18 Requer informações sobre o estacionamento da 52ª Feira Agropecuária e Industrial FAPI. 1.684/18 - Requer informações sobre o parque de diversões da 52ª Feira
Agropecuária e Industrial - FAPI. 1.685/18 - Requer o envio de lista com os nomes
dos patrocinadores e valores dos respectivos patrocínios da 52ª Feira Agropecuária e
Industrial - FAPI. 1.686/18 - Requer informações sobre os valores gastos com energia
elétrica, bem como o envio de cópias das respectivas faturas do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá durante a 52ª Feira Agropecuária e Industrial - FAPI.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.687/18 - Requer
informações a respeito dos bairros que serão beneficiados com asfalto 100% no ano
de 2018. 1.688/18 - Requer informações sobre as condições do emissário de esgoto
do Córrego do Jacuzinho. 1.689/18 - Requer informações a respeito de todas as
entidades assistenciais conveniadas com o Município que recebem repasse da
Secretaria Municipal de Assistência Social. 1.690/18 - Requer informações a respeito
dos planos e ações que estão sendo implantados e realizados no ano de 2018 para
enfrentar e conter o aumento de casos de HIV AIDS em nosso Município. 1.691/18 Requer informações a respeito dos pedidos dos munícipes, protocolados na
Prefeitura, sobre redutor de velocidade e alteração de sentido de trânsito,
encaminhados à secretaria responsável nos anos de 2017 e 2018. Requerimentos do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.692/18 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se instalar ventiladores novos e
realizar manutenção, caso for necessário, nas escolas municipais. 1.693/18 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se
instalar ventiladores novos e realizar manutenção, caso for necessário, nas creches do
Município. 1.694/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Educação, sobre a possibilidade de se substituir os forros de madeira para forros de
PVC na EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão" - Vila São Luiz. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.695/18 - Requer informações sobre os gastos com
funcionários no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá para a realização da 52ª
Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI. 1.696/18 - Requer informações a
respeito de gastos com caminhões, carros, motos, tratores, máquinas em geral e seus
respectivos gastos com combustíveis durante a realização da 52ª Feira Agropecuária e

Industrial de Ourinhos - FAPI. 1.697/18 - Requer informações a respeito dos
brigadistas, contendo nome e cópias dos cursos de brigadistas de cada um, da 52ª
Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos - FAPI. 1.698/18 - Requer informações a
respeito do valor gasto com as premiações do rodeio da 52ª Feira Agropecuária e
Industrial de Ourinhos - FAPI. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente
expediente. Na sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das indicações
apresentadas: Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.597/18 - Solicita poda
de árvore na Rua Hermínia Bonetti Sândano, defronte ao nº 443. 1.598/18 - Solicita,
com urgência, poda de árvore na Rua Augusto Paschoal, ao lado do nº 33 - Vila
Odilon. 1.599/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE),
bem como de faixa de pedestres, no cruzamento das Ruas República e Independência.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.600/18 - Solicita a
recuperação de dois quebra-molas defronte à EMEF "Profa. Adelaide Pedroso
Racanello" - Vila Mano. 1.601/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos
os cruzamentos das ruas da Vila Kennedy. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 1.602/18 - Solicita, com urgência, providências quanto à tampa de galeria
pluvial na Rua Arcângelo Brianez, cruzamento com a Alameda Domingos Cristoni,
inadequadamente encaixada. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.603/18 - Solicita patrolamento na estrada municipal, próximo ao Distrito Industrial
Dr. Hélio Silva, no trecho entre as Chácaras do Isac e da Ourigrama. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.604/18 - Solicita recuperação de quebramolas na Rua José Neves de Oliveira. 1.605/18 - Solicita recuperação de quebramolas na Avenida José Marques de Souza. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.606/18 - Solicita reperfilamento asfáltico na Rua Tertuliano Ferreira Ramos
- Jardim Califórnia. 1.607/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação “tapa-buracos” na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios - Jardim
Califórnia. 1.608/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapa-buracos” na Rua Lázaro Gomes Neto - Jardim Califórnia. 1.609/18 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Adolpho
Campeão - Vicentino - Jardim Califórnia. 1.610/18 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Bruno Donini - Jardim Califórnia.
1.611/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Diego de Oliveira Rapa - Vila
Califórnia. 1.612/18 - Solicita o rebaixamento de guias para acessibilidade na Rua
Vitório Christoni, defronte ao nº 712, dos dois lados da rua. Indicações do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 1.613/18 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade (lombofaixa ou lombada) na Rua Antônio Saladini, próximo ao portão de
entrada e saída dos alunos do Colégio COC Jean Piaget. 1.614/18 - Solicita a
implantação de banco e cobertura no ponto de ônibus da Rua do Expedicionário,
defronte à Câmara Municipal. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.615/18 - Solicita manutenção e melhorias em todas as academias da saúde
instaladas no Município. O Segundo Secretário deu continuidade com a leitura das
moções apresentadas à mesa. Por questão de ordem, o Vereador Éder Júlio Mota
solicitou que a leitura da Moção de nº. 113/18 fosse realizada na íntegra. O senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do vereador, APROVADO
por unanimidade. Moções do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 106/18 - De

pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Rodrigues Pereira. 107/18 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Miguel Nazareno Neri. Moções do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 108/18 - De congratulações ao Deputado Federal Capitão Augusto, pela
conquista de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a Assistência Social (Fundo
Social) do Município. 109/18 - De congratulações ao Deputado Federal Capitão
Augusto, pela conquista de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o Lar Santa
Tereza Jornet do Município. 110/18 - De congratulações ao Deputado Federal Capitão
Augusto, pela conquista de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a AMO-SIM Associação Mirim de Ourinhos - Serviço de Integração de Meninas. 111/18 - De
congratulações ao Deputado Federal Capitão Augusto, pela conquista de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) para o Hospital de Oncologia do Município.
112/18 - De congratulações à Sra. Vera Quagliato e a todos os seus colaboradores,
pela inauguração da 19ª Biblioteca do Projeto Primavera na Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos. Moção dos Vereadores Éder Júlio Mota e Alexandre
Araujo Dauage: 113/18 - De congratulações à equipe de Robótica do SESI de
Ourinhos, pela participação na Competição de Robótica na Hungria, sendo
classificada em 1º lugar em Renovação Seguradora. O Segundo Secretário realizou
a leitura na íntergra da Moção nº.113/2018. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 114/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Deusdedet Maria
Njaine. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 115/18 - De pesar pelo
falecimento da jovem Vitória Gabrielly Guimarães Vaz. Moção do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 116/18 - De congratulações à APAE – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos –, pelos 50 anos de sua existência.
Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 117/18 - De apoio e solidariedade à
ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo -, pela aprovação da PEC
02/2018, que inclui o parágrafo 2º ao Artigo 138 da Constituição Estadual. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a votação e a
discussão dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum
destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. Atendendo a questão de ordem
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, o Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário
o pedido, APROVADO por unanimidade. Não havendo pedido de destaque de
requerimentos, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s
1.649 a 1.698/2018 e as Moções nº.s 108 a 113 e 117/2018. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Mário Sérgio Pazianoto. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência
para fazer o uso da palavra. Dando continuidade à discussão dos requerimentos, fez o
uso da palavra o Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage. O Primeiro Secretário
suspendeu a sessão para que o Vereador Alexandre Araujo Dauage reassumisse a
presidência. Continuaram fazendo o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel e Anísio Aparecido Felicetti. Por questão de ordem o Vereador Éder Júlio
Mota solicitou que fosse feita alteração na Moçaõ nº. 113/18 com a correção do nome
Solução Inovadora e com o acrésimo do nome do Sr. Daniel Ortiz. Em seguida
continuou fazendo o uso da palavra o Senhor Vereador Éder Júlio Mota. Ninguém
mais querendo se manifestar, o Senhor Presidente colocou em votação os
requerimentos e moções apresentados, APROVADOS por unanimidade. Com

fundamento no inciso 33 do artigo 118 o Executivo Municipal tem o prazo de até 15
dias para responder as informações solicitadas através de requerimentos. Logo após,
fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Éder
Júlio Mota e Abel Diniz Fiel. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Caio Céar de Almeida Lima. 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. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso
da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores Ariovaldo de Almeida
Silva, Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto, Caio César de Almeida Lima,
Aparecido Luiz e Flávio Luís Ambrozim. Não havendo mais quem queira se
manisfestar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos
e declarou encerrada esta Vigésima Primeira Sessão Ordinária. Para constar o que
ocorreu, lavrou-se o 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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