ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA 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 dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
treze 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 Sétima 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, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em
votação a Ata da 26ª. 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. O Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura na íntegra do Ofício nº.
105/2018 da Unesp - Campus de Ourinhos: Campus Experimental de Ourinho Ofício
105/2018. Agradecimento ao apoio – Jardinagem. Ourinhos, 15 de agosto de 2018.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Vimos pelo
presente manifestar nosso agradecimento pelo apoio no corte do mato e aparo de
grama levado a efeito esta semana por servidores da prefeitura. Destacamos a
importância de vosso auxílio, posto que a Unidade de Ourinhos não conta com
servidores para a consecução destes serviços. A cessão de servidores por parte do
municipio de Ourinhos demonstra o empenho mútuo existente entre Unesp e
Prefeitura Municipal de Ourinhos, visando o desenvolvimento da cidade e melhora
na qualidade de vida dos munícipes, com o fornecimento de educação superior
gratuita e de qualidade para toda a região. Respeitosamente, Prof. Dr. Edson Luís
Piroli – Coordenador Executivo ao Exmo. Sr. Alexandre Araujo Dauage – Presidente
da Câmara Municipal de Ourinhos. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura
do resumo dos demais ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº. s 1.746 e 1.853/2018 do Vereador
Abel Diniz Fiel; Requerimento nº. 1.431/2018 Alexandre Araujo Dauage;

Requerimentos nº. s 1.585, 1.592, 1.593, 1.643, 1.714, 1.772, 1.773, 1.774, 1.775,
1.796, 1.797, 1.798, 1.799, 1.837, 1.838, 1.839, 1.858 e 1.863/2018 do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 1.641, 1.654, 1.662 e 1.720/2018 do
Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 1.642, 1.842, 1.844, 1.848 e
1.849/2018 do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva; Requerimentos nº. s 1.230,
1.604, 1.670, 1.675, 1.687, 1.707, 1.721, 1.723, 1.732, 1.733, 1.734, 1.737, 1.738,
1.744, 1.745, 1.802, 1.806, 1.807, 1.808, 1.809, 1.819, 1.822, 1.826, 1.843, 1.847,
1.852 e 1.859/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s
1.236, 1.617 e 1.618/2018 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s 1.613,
1.854, 1.855 e 1.856/2018 Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 1.008, 1.512, 1.560,
1.562, 1.627, 1.678, 1.699, 1.701, 1.786, 1.787, 1.794, 1.867, 1.871 e 1.873/2018 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 1.663 e 1.724/2018 do Vereador
Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 1.583, 1.596 e 1.800/2018 Mário Sérgio
Pazianoto; Requerimento nº. 1.754/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício
SMPF-196/2018 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários de Tesouraria
referentes ao período de 07/06/2018 a 19/07/2018, com os nº. s 103 a 131. Ofício n°
215/2018/DA-SC da SAE encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao
mês de julho de 2018. Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nº. s 120 a 139/2018,
referentes ao período de 03 a 31 de julho de 2018. Ofício SMPF/Contabilidade
193/2018 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
informando sobre a transferência de recursos da União à Prefeitura Municipal.
Protocolo n° 645.724/17 do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO em resposta
ao Requerimento n° 2.232/2017, do Vereador Alexandre Araujo Dauage. Ofícios
SSP/GS/AE nº 157/2018 – gad e SSP/GS/AE nº 155/2018 – mcf da SECRETARIA
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, em resposta aos Requerimentos nº. s
786/2018 e 1.217/2018, respectivamente, dos Vereadores Carlos Alberto Costa Prado
e Caio César de Almeida Lima. Ofício do GABINETE DA CASA CIVIL DO
GOVERNO DO ESTADO, em resposta ao Ofício nº 101/05/2017, referente ao Grupo
de Supervisão Educacional (GSE)/Gestão de Legislação e Informação, do Centro
Paula Souza. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores na secretaria da casa. O Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº.
19/2018 de iniciativa do Chefe do Executivo que revoga o art. 3º da Lei
Complementar nº. 993, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre autorização para
doação de área pública à Fazenda do Estado de São Paulo, para a construção da sede
do Ministério Público no Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Lei Complementar nº. 20/2018 oriundo do Prefeito Municipal que altera
dispositivos da Lei da Complementar nº. 860, de 18 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre a criação de Adicional de Atividades de Atendimento no Poupatempo a
servidores públicos municipais 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 Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável com alteração da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 45/2018: Senhor Presidente,

após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Bertolino Getco), a Comissão verificou ser necessário alterar a redação do artigo 1°
para: “Passa a se denominar Rua Bertolino Getco a atual Rua 11 (Onze) do
Núcleo Habitacional Choso Misato, localizada entre as Ruas 01 (Um) e 03
(Três)”, visto a existência de um trecho de rua que está identificado no mapa do
loteamento com a mesma denominação de Rua 11 (Onze) e que é prolongamento
da Rua 02 (Dois) do mesmo bairro, conforme informação do departamento técnico
responsável. Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 15 de agosto
de 2018. Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Feita a leitura do parecer da
comissão e por contar com alteração sugerida, o Sr. Presidente colocou em discussão
o parecer. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Com o parecer aprovado o projeto poderá ser
inserido na Ordem do Dia das próximas sessões. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.979/18 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°s 270 e 1.302/2018, que
reivindicam a construção de galerias de águas pluviais em todas as ruas do Jardim
Colúmbia. 1.980/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 848/2018, que
solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador
Adelino Breve com a Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia.
Requerimento dos Vereadores Éder Júlio Mota e Anísio Aparecido Felicetti:
1.981/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 711/2018, que solicita a
instalação de academia ao ar livre no Ginásio Municipal de Esportes José Maria
Paschoalick "Monstrinho". Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.982/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.056/2018, que solicita a
instalação de lâmpadas de LED nas ruas onde estão situados prédios públicos,
hospitais, postos de saúde, CRAS, Centro POP, associações de moradores de bairros,
secretarias municipais, Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick
"Monstrinho", Centro Cultural Tom Jobim, quadras poliesportivas, praças e áreas de
lazer. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.983/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n° 1.480/2018, que solicita pintura de sinalização de solo
"Devagar Escola" defronte à EMEF "Prof. José Alves Martins" - Jardim Itamaraty.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.984/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se contratar professor de balé para capacitar os
dezessete professores da rede. 1.985/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se contratar professores de balé para todos os CRAS e para o Centro de Esportes e
Artes Unificados - CEU. 1.986/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
promover uma gincana nas escolas municipais para se arrecadar óleo usado.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.987/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 3.199/2017, que requer informações sobre a possibilidade de
se religar a água nos bebedouros da Praça Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses) e
Praça Mário Santos Soares - Marico. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:

1.988/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar "Semana de
conscientização aos motoristas para que sejam respeitadas as faixas de pedestres".
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.989/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se ofertar qualificação permanente aos
servidores efetivos municipais. 1.990/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar uma maior divulgação dos calendários de reuniões dos conselhos
municipais. 1.991/18 - Requer informações a respeito das ações e projetos que vêm
sendo realizados com as associações de moradores de bairros do Município. 1.992/18
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar mutirões da saúde para
atendimentos ginecológico, neurológico e cardíaco. 1.993/18 - Requer informações
sobre os programas desenvolvidos para combater e prevenir as Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DSTs. 1.994/18 - Requer informações sobre os programas
executados que visam à conscientização e prevenção da gravidez na adolescência.
1.995/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar o Projeto "Cidade
Viva" nas praças e espaços de lazer para a juventude do Município. 1.996/18 - Requer
informações a respeito das atividades de lazer, esporte e aprendizagem no turno
inverso ao do horário escolar, a fim de atender à juventude ourinhense. 1.997/18 Requer informações sobre as entidades assistenciais que têm parceria com a
Prefeitura. 1.998/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar e
reestruturar as academias da saúde do Município. 1.999/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar um programa municipal de manutenção de
estradas rurais. 2.000/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o
número de equipes de serviços de limpeza urbana, varrição, pintura de guias e
sarjetas, capina e desentupimento de bocas de lobo nos bairros periféricos. 2.001/18 Requer informações sobre as ações já realizadas visando melhorias na acessibilidade
dos prédios públicos municipais. 2.002/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 327/2018, que solicita maior divulgação sobre a distribuição de mudas de árvores
realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 2.003/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se ampliar a oferta de vagas nas creches e
escolas para o ano letivo de 2019, com a construção de novas salas de aula,
especialmente nos bairros onde a demanda não é atendida. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.004/18 - Requer informações sobre as obras
da nova unidade básica de saúde do Jardim Matilde, com recursos provenientes de
emenda parlamentar do Deputado Federal Ricardo Trípoli. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.005/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir pista de caminhada em torno da Rua Serafim Signorini –
Nova Ourinhos. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.006/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se alterar o Decreto Municipal nº 5.651, de 29
de março de 2009, que regulamenta a obrigatoriedade da construção de calçada no
passeio público de forma a garantir a acessibilidade e a mobilidade a pedestres e dá
outras providências, visando adequar às normas da ABNT NBR 9050:2015.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.007/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.552/2018, que requer informações a respeito dos
valores gastos, mês a mês, com operações “tapa-buracos”, de janeiro de 2017 até a
presente data. 2.008/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.365/2018,

que requer informações sobre o acidente ocorrido com o veículo oficial Toyota
Corolla da Prefeitura Municipal. 2.009/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.362/2018, que requer o envio de cópias de todos os relatórios
mensais da Comissão de Avaliação da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", dos últimos
seis meses. 2.010/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.361/2018,
que requer informações sobre o atendimento à Portaria nº 105, de 22 de fevereiro de
2018, que dispõe sobre autorização para servidores públicos municipais dirigir
veículos oficiais e dá outras providências. Requerimento do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 2.011/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar, com urgência, policiamento por meio da Atividade Delegada no conjunto de
casas do Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 2.012/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se enviar
relatório com o número de Cargos e Funções Gratificadas da sede da Secretaria
Municipal de Educação, bem como o nome e a função de cada um. Requerimento
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.013/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 236/2018, que solicita pintura de faixas demarcatórias nas Ruas do
Expedicionário e Duque de Caxias. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 2.014/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 974/2018, que
requer informações a respeito de quando será realizada a cirurgia de urgência de
implantação de prótese no fêmur esquerdo e direito do paciente Wilson Alves, que
está esperando desde 2017, piorando cada vez mais seu quadro clínico. 2.015/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 528/2018, que requer cópia do estudo
técnico que baseou o Decreto do Prefeito de aumento da Tarifa de Água, Esgoto e
Lixo no Município. 2.016/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
514/2018, que requer cópia do estudo técnico que baseou o aumento do IPTU.
2.017/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 527/2018, que requer cópia
do estudo técnico que baseou o aumento da Contribuição de Iluminação Pública CIP, no Município. 2.018/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
526/2018, que requer cópia do estudo técnico que baseou o aumento do ISSQN no
Município. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.019/18 Requer informações sobre a possibilidade de se agendar reunião entre representante
do Executivo e comissão de Vereadores e o Sr. Reinaldo Guaiquer, para tratar
exclusivamente do Ourinhos Motofest 2018, visando coibir excessos de ruído no
evento. 2.020/18 - Requer informações sobre a possibilidade de adequação imediata
das três faixas de rolamentos existentes para duas faixas nas Ruas do Expedicionário
e Duque de Caxias, em cumprimento às medidas e normas previstas em resolução do
Contran. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 2.021/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no Residencial
Ville de France. 2.022/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
abertura de via interligando as Ruas 14 de Julho e Vitório Christoni. Requerimento
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.023/18 - Requer informações sobre o
protocolo de medidas pleiteadas pela Associação Hípica de Ourinhos, relativamente à
necessidade de se impor horários, isolamento para proteção e bem estar de animais
instalados no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, bem como o cumprimento
da legislação federal quanto ao limite de 85 decibéis para emissão de ruídos durante a

realização do Ourinhos Moto Fest, no período entre 06 e 09 de setembro de 2018.
Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino e Alexandre Araujo Dauage:
2.024/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 95/2018, que solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em todas as ruas do Parque Minas Gerais,
Vila Boa Esperança e Residencial Parque Gabriela. A seguir, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Requerimento de Urgência
apresentado à mesa: Requerimento de nº. 2.025/2018 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 19/2018. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado
em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei Complementar nº.
19/2018, proveniente do Chefe do Executivo Municipal, que revoga o art. 3º da Lei
Complementar nº. 993, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre autorização para
doação de área pública à Fazenda do Estado de São Paulo, para a construção da sede
do Ministério Público no Município de Ourinhos e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O referido projeto prevê a revogação do dispositivo da Lei
Complementar nº 993, o qual condiciona a doação, à Fazenda Pública Estadual,
estabelecendo um prazo para o início das obras, e isso encontraria entraves de
aceitação, mesmo que fosse prorrogado o referido prazo, para o prosseguimento e
atingir o intuito final, qual seja a construção da sede do Ministério Público. Sala das
Sessões, em 20 de agosto de 2018, Vereador Alexandre Araujo Dauage e assinado por
demais vereadores. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente
enquanto que o de urgência será deliberado na Ordem do Dia. Na sequência, o VicePresidente realizou a leitura das Indicações apresentadas: Indicações do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 1.821/18 - Solicita pintura de linhas de estímulo à
redução de velocidade e reforço da sinalização de trânsito na Rua Onofre Antônio
Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.822/18 Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização (Proibido
Estacionar) na Rua Maurício Biondo Netto, defronte ao nº 470 - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.823/18 - Solicita pintura de sinalização de solo
em todos os cruzamentos da Rua Silva Jardim. Indicação do Vereador Aparecido
Luiz: 1.824/18 - Solicita poda de árvore na Rua Antônio Francisco Saladini, defronte
ao nº 144 - Parque Pacheco Chaves. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.825/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua José Felipe do Amaral, nos postes nº. s
15/303, 5/432, 251/260, 11-93 e 11/400. 1.826/18 - Solicita pavimentação asfáltica e
construção de galerias de águas pluviais, guias e rede de esgoto em trecho de 200
metros da Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Jardim São Carlos. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.827/18 - Solicita pintura de sinalização de
solo e instalação de placas de sinalização de trânsito na Rua Alberto Mori, defronte à
EMEF "Evani Maioral Ribeiro Carneiro" - Parque Minas Gerais. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.828/18 - Solicita a instalação de lombofaixa ou outro
tipo de redutor de velocidade na Rua 12 de Outubro, defronte ao nº 442 - Vila
Margarida. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.829/18 - Solicita
poda de árvore na Rua Fernando Natale, defronte ao nº 90 – Jardim Santos Dumont.
1.830/18 - Solicita poda de árvore na Rua João Ferreira, defronte ao nº 509 - Vila São
Luiz. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.831/18 - Solicita pavimentação na

pista de caminhada do Jardim São Silvestre. Indicações do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.832/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre e
“Pare”) em toda a extensão do Jardim Primavera. 1.833/18 - Solicita poda de árvore
entre as Ruas Hermínio Sabino e Carlos Augusto Amaral - Jardim São Judas Tadeu.
Indicação dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Cícero de Aquino:
1.834/18 - Solicita melhorias no asfalto em toda a extensão do Jardim São Carlos.
As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as
providências que solicitam. Dando continuidade, o Segundo Secretário realizou a
leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
168/18 - De congratulações à Direção, Professores e Alunos da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron", por representar as escolas de Ourinhos na Olimpíada Brasileira de
Robótica, realizada no dia 1º de julho na cidade de São Paulo, conquistando a
medalha de bronze na competição da fase regional. Moção do Vereador Cícero de
Aquino: 169/18 - De congratulações ao Cosmos Futebol Clube, pelos seus 39 anos
de atuação no Município, fundado em 22 de julho de 1979. Moção do Vereador Abel
Diniz Fiel: 170/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes Nunes
Faria. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 171/18 - De repúdio à
Polícia Militar Ambiental de Ourinhos, pela aplicação de multas de trânsito por meio
de câmeras de monitoramento. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
172/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Daniel Camargo. Moções do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 173/18 - De congratulações e aplausos ao Poupatempo
Ourinhos, pelo excelente atendimento e formidável trabalho desenvolvidos em prol
da população de Ourinhos e região. 174/18 - De congratulações e aplausos ao
Deputado Federal Capitão Augusto, que pela segunda vez recebe o prêmio Congresso
em Foco, se classificando em quinto colocado, dentre os 513 deputados, como o
melhor Deputado Federal do Brasil, com destaque no combate à corrupção e ao crime
organizado. Moções do Vereador Éder Júlio Mota: 175/18 - De congratulações ao
Administrador da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, Sr. Fernando Alberto
Paderno de Abreu, bem como às Sras. Daniela de Souza, Érika Matias e Isabel
Cristina de Lucio Ferreira e toda sua equipe, pelo grande trabalho e empenho
realizado em Ourinhos. 176/18 - De congratulações ao Sr. ARI DA AUTOESCOLA
Júnior, Diretor do Sindicam - Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de
Ourinhos e Região -, pelo grande trabalho realizado em prol dos caminhoneiros do
Estado de São Paulo. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 177/18 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Marcia Agrela de Barros. Moções do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 178/18 - De congratulações e aplausos ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI de Ourinhos, pelo excelente trabalho que vem
desenvolvendo, com toda a equipe, em prol da qualificação de jovens e adultos para o
mercado de trabalho no Município. 179/18 - De congratulações e aplausos à Profa.
Maria Tereza Paschoal de Moraes, pela conquista, como primeira colocada, do
Prêmio Espírito Público, na categoria Educação. As moções de congratulações e de
repúdio lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto que as moções de
pesar encontram-se aprovadas na forma regimental. 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 pedidos de destaque de requerimentos,
o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s 1.979 a
2.024/2018 e as Moções nº.s 168, 169, 171, 173 a 176, 178 e 179/2018. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel e Anísio Aparecido Felicetti.
O Senhor Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para receber os alunos
homenageados na Moção nº. 168/18. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente deu
continuidade à discusssão dos requerimentos e moções apresentados. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de Aquino,
Aparecido Luiz, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota,
Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima e Alexandre Florencio
Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, os requerimentos e as moções
foram colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário a matéria remanescente da 25ª. Sessão
Ordinária. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.914/2018 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a respeito de quanto foi arrecadado com
Contribuição de Iluminação Pública - CIP, mês a mês, de janeiro de 2017 até a
presente data. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Aparecido Luiz, Flávio Luís Ambrozim e Éder Júlio Mota. Não havendo mais quem
queira se manifestar, o Requerimento nº. 1.914/2018 foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente colocou em
deliberação do plenário a supressão do intervalo regimental para a continudade
dos trabalhos legislativos, APROVADO por unanimidade. 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, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim,
Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (quinze
Vereadores presentes). Por questão de ordem, o Vereador Éder Júlio Mota solicitou
a suspensão da sessão por cinco minutos para fazer uma homenagem aos
caminhoneiros citados na Moção nº. 176/2018. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Aparecido Luiz. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº. 2.025/2018 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 19/2018 proveniente do Chefe do
Executivo Municipal, que revoga o art. 3º da Lei Complementar nº. 993, de 19 de
julho de 2018, que dispõe sobre autorização para doação de área pública à Fazenda
do Estado de São Paulo, para a construção da sede do Ministério Público no
Município de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO por unanimidade.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Éder
Júlio Mota 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 Complementar nº. 19/2018. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que revoga o art. 3º da Lei
Complementar nº. 993, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre autorização para
doação de área pública à Fazenda do Estado de São Paulo, para a construção da sede
do Ministério Público no Município 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 20 de agosto de 2018, Éder
Júlio Mota – Relator. Realizada a leitura do parecer, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 19/2018. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO por unanimidade. Na
sequência, foi colocado em discussão o Veto Total nº 01/2018 do Prefeito Municipal
apresentado ao Projeto de Lei nº 65/2017, de autoria do Vereador Flávio Luis
Ambrozim, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de lâmpadas de LED
nos novos loteamentos do Município e dá outras providências. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Salim Mattar e Abel Diniz
Fiel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou aos
funcionários da secretaria da casa que fossem distribuídas as cédulas de votação e em
seguida o Primeiro Secretário realizou a chamada dos Senhores Vereadores para que
fossem depositadas as cédulas de votação na urna. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou a presença dos Senhores Vereadores Carlos Alberto Costa Prado, Ariovaldo
de Almeida Silva e Salim Mattar junto à mesa para acompanhar a apuração dos votos.
Feita a contagem dos votos, o Sr. Presidente declarou que o Veto Total nº. 01/2018 ao
Projeto de Lei nº. 65/2018 foi MANTIDO com um voto em branco, um voto nulo,
cinco votos para rejeitar, sete votos para manter e a abstenção do Presidente. A seguir,
foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 36/2018 de iniciativa do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Romeu
Biazotti). Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 40/2018
de iniciativa do Vereador Éder Júlio Mota que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Mário Duarte Ribeiro). Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Éder
Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto
Legislativo nº. 03/2018 proveniente do Vereador Alexandre Araujo Dauage e demais
Vereadores que institui o Diploma Comemorativo a ser outorgado à Associação de
Pais e Amigos do Excepcionais de Ourinhos - APAE, pelo transcurso dos 50 Anos de
Fundação. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou aos
funcionários da secretaria da casa que fossem distribuídas as cédulas de votação e em
seguida o Primeiro Secretário realizou a chamada dos Senhores Vereadores para que
fossem depositadas as cédulas de votação na urna. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou a presença dos Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Raquel Borges
Spada e Alexandre Florêncio Dias junto à mesa para acompanhar a apuração dos
votos. Realizada a contagem dos votos, o Senhor Presidente declarou que o Projeto

de Decreto Legislativo nº. 03/2018 foi APROVADO com quinze votos favoráveis.
Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da
palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto,
Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel, Caio César de Almeida Lima e Éder Júlio
Mota. 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 Sétima
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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