ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA 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 quinto dia do mês de novembro 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 Trigésima Oitava 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 37ª. 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. Dando continuidade, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº. s
2.234 e 2.283/2018 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº. 2.294/2018 do
Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimento nº. 2.303/2018 do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado; Requerimento nº. 2.277/2018 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimentos nº. s 1.965, 2.113, 2.141, 2.151, 2.237, 2.239, 2.240, 2.296,
2.297, 2.298, 2.299, 2.304, 2.307 e 2.331/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimentos nº. s 1.666, 2.080 e 2.188/2018 do Vereador Flávio Luís Ambrozim;
Requerimentos nº. s 2.178 e 2.180/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Ofício
SMPF-269/2018 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários de Tesouraria
referentes ao período de 20/09/2018 a 22/10/2018, com os nº. s 174 a 194. Ofício
SMPF/Contabilidade
261/2018
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS informando sobre a transferência de recursos da
UNIÃO à Prefeitura Municipal. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores na secretaria da casa. O Senhor Presidente comunicou aos
Senhores Vereadores que a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento realizará

as próximas audiências públicas referentes ao Projeto de Lei nº. 59/2018, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2019, convocando a população em geral a participar
nos seguintes dias e horários: 4ª - 06 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA), DAS 10
ÀS 11 HORAS; 5ª - 07 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA), DAS 15 ÀS 16
HORAS; 08 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA), DAS 18 ÀS 19 HORAS; 7ª - 12
DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA), DAS 10 ÀS 11 HORAS; 8ª - 13 DE
NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA), DAS 15 ÀS 16 HORAS; 9ª - 14 DE NOVEMBRO
(QUARTA-FEIRA), DAS 18 ÀS 19 HORAS; 10ª - 20 DE NOVEMBRO (TERÇAFEIRA), DAS 15 ÀS 16 HORAS; 11ª - 22 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA),
DAS 18 ÀS 19 HORAS. O Senhor Presidente comunicou que foi apresentada à mesa
a seguinte matéria: Projeto de Lei Complementar nº. 34/18 de procedência do
Senhor Prefeito Municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, por
doação com encargos, os bens imóveis que especifica, e dá outras providências. As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis
emitidos aos projetos em tramitação: Parecer do Relator da Comissão de Educação,
Esportes, Saúde, Cultura e Assistência Social ao Projeto de Lei nº. 67/2018: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
procedência da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o “Fórum Municipal de
Combate à Pedofilia e à Pornografia Infantil no Município de Ourinhos” e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Educação, Esportes, Saúde, Cultura e Assistência Social, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2018. Edvaldo Lúcio
Abel – Presidente-Relator; Flávio Luís Ambrozim – Vice-Presidente e Alexandre
Florencio Dias – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 67/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada,
que cria o “Fórum Municipal de Combate à Pedofilia e à Pornografia Infantil 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, 25 de outubro de 2018. Aparecido Luiz – PresidenteRelator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti
– Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº. 69/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Vereador Caio César de Almeida Lima, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre obras públicas
paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para
término, 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, 1° de
novembro de 2018. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida

Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei
Complementar nº. 24/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal,
que revoga a Lei Complementar nº. 923, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe
sobre a doação de área em favor da ACE - Associação Comercial e Empresarial 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, 05 de novembro de 2018. Raquel Borges
Spada – Presidente-Relatora; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário
Sérgio Pazianoto – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei Complementar nº. 27/2018: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que revoga a Lei Complementar nº. 708,
de 7 de junho de 2011, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior
doação de imóvel a favor da NUTRIER ALIMENTOS LTDA - EPP 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, 05 de novembro de 2018. Raquel Borges Spada – PresidenteRelatora; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº. 27/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que revoga
a Lei Complementar nº. 708, de 7 de junho de 2011, que autoriza a concessão de
direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da NUTRIER ALIMENTOS
LTDA - EPP e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator
pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 25 de outubro de 2018. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio
César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao
Projeto de Lei Complementar nº. 26/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do
Executivo Municipal, que revoga a Lei Complementar nº. 774, de 8 de dezembro de
2011, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a
favor do Sindicato Rural de Ourinhos, destinado à instalação de sua sede social 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, 05 de novembro de 2018. Raquel Borges Spada – PresidenteRelatora; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº. 33/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis

análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que
acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 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, 1°
de novembro de 2018. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os projetos cujos
pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser encaminhados às demais
comissões competentes ou inseridos 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 Carlos Alberto
Costa Prado: 2.406/18 - Requer informações a respeito dos estudos já realizados
sobre a possibilidade de se interligar as Ruas Vitório Christoni e 12 de Outubro.
2.407/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.029/2017, que requer
informações sobre os critérios exigidos para que as entidades utilizem os ônibus da
Prefeitura Municipal em eventos realizados em outras cidades. 2.408/18 - Requer
informações a respeito dos lugares onde serão executados o Projeto Cine Cidade, nos
meses de novembro e dezembro do corrente ano. 2.409/18 - Requer informações a
respeito dos lugares que estão sendo executados o Projeto Jogando Capoeira,
comunicando os dias e horários que as aulas estão sendo ministradas. 2.410/18 Requer informações a respeito do Projeto Multiplicadores Mirins, que está sendo
executado em nosso Município. 2.411/18 - Requer informações a respeito do 13º
Dança Ourinhos, que será realizado em nosso Município entre os dias 11 e 18 de
novembro de 2018. 2.412/18 - Requer informações a respeito do Projeto Mais
Exames, que está sendo executado em nosso Município, bem como sobre o número
de exames laboratoriais realizados diariamente. 2.413/18 - Requer informações a
respeito dos lugares onde serão executados o Projeto Boa Praça, nos meses de
novembro e dezembro do corrente ano em nosso Município. 2.414/18 - Requer
informações a respeito dos dias e locais que estão sendo ministrados o curso de
construção civil, oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade. 2.415/18 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.870/2018, que requer informações
detalhadas sobre a criação da moeda social no Município. 2.416/18 - Requer
informações a respeito do Projeto "Cidade Viva", bem como os locais que serão
executados nos meses de novembro e dezembro do corrente ano em nosso Município.
2.417/18 - Requer informações a respeito do Projeto Arborizando Ourinhos, bem
como os locais que serão executados nos meses de novembro e dezembro do corrente
ano em nosso Município. 2.418/18 - Requer informações a respeito do Programa
Asfalto 100%, bem como os locais que serão executados nos meses de novembro e
dezembro do corrente ano em nosso Município. 2.419/18 - Requer informações a
respeito dos estudos já realizados, visando à implantação de um redutor de velocidade
no cruzamento defronte à EMEI "Vinicius de Moraes". 2.420/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.573/2018, que requer informações a respeito do
cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim Vista Alegre.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.421/18 - Requer

informações sobre a possibilidade de se implantar Atividade Delegada na Associação
de Moradores de Bairros do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.422/18 - Requer informações a
respeito de quando foi destinado a emenda individual 2017/2018, deste vereador, de
25% do valor, no total de R$ 13.194,25, para a entidade Lar Santa Teresa Jornet,
conforme Art. 270-A e respectivo parágrafo único da Lei Orgânica do Município.
2.423/18 - Requer informações a respeito de quando foi destinado a emenda
individual 2017/2018, deste vereador, de 25% do valor, no total de R$ 13.194,25,
para a entidade Associação de Assistência ao Deficiente Físico – AADF – Ourinhos,
conforme Art. 270-A e respectivo parágrafo único da Lei Orgânica do Município.
2.424/18 - Requer informações a respeito de quando foi destinado a emenda
individual 2017/2018, deste vereador, de 25% do valor, no total de R$ 13.194,25,
para a entidade Sociedade São Vicente de Paulo – Vicentinos, conforme Art. 270-A e
respectivo parágrafo único da Lei Orgânica do Município. 2.425/18 - Requer
informações a respeito de quando foi destinado a emenda individual 2016/2017, deste
vereador, de 50% do valor, no total de R$ 54.230,62, para a entidade Associação dos
Diabéticos de Ourinhos – ADO, conforme Art. 270-A e respectivo parágrafo único da
Lei Orgânica do Município. 2.426/18 - Requer informações a respeito de quando foi
destinado a emenda individual 2016/2017, deste vereador, de 50% do valor, no total
de R$ 54.230,62, para a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, conforme Art. 270-A e respectivo parágrafo único da Lei Orgânica do
Município. 2.427/18 - Requer informações a respeito de todos os veículos
terceirizados contratados pela Prefeitura Municipal e autarquias municipais.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.428/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 215/2018, que solicita a realização de manutenção e troca
da rede elétrica da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 2.429/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 216/2018, que solicita a realização de manutenção e
troca do telhado da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 2.430/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 260/2018, que solicita reparos e pintura na EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron". 2.431/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 1.719/2018, que solicita reforma do alambrado da EMEF "Profa. Amélia Abujamra
Maron". 2.432/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.625/2018, que
solicita instalação de lixeira defronte ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 2.433/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 1.022/2018, que requer informações sobre a possibilidade de
se realizar manutenção em passeio público ao redor da EMEF "Prof. Jorge Herkrath"
- Parque Pacheco Chaves. 2.434/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar mesas com bancos de concreto em área verde situada ao lado da EMEF "Prof.
Jorge Herkrath" - Parque Pacheco Chaves. 2.435/18 - Requer informações sobre a
possibilidade da Associação Centro Esportivo de Ourinhos destinar recursos às
associações que realizam aulas de zumba e futebol, para ajudar com os gastos de
água, luz e manutenção do espaço. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.436/18 - Requer informações sobre o cronograma de execução do
projeto para a instalação dos quatro Ecopontos no Município. 2.437/18 - Requer
informações sobre as ações de combate à proliferação de escorpiões no Cemitério

Municipal. 2.438/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se remover o
canteiro central da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, no pontilhão sobre a linha
férrea. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.439/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.236/2018, que requer informações a respeito do
cronograma para revitalização dos trevos de acesso do Jardim Itamaraty. 2.440/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha de cadastramento
para doação de medula óssea em 2018 e 2019, no Município. 2.441/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.736/2017, que requer informações a respeito de
cronograma e ações para dotar a cidade de infraestrutura adequada às demandas e ao
crescimento da população, para suportar visões e planejamentos de longo prazo,
conforme plano de governo apresentado. 2.442/18 - Requer informações sobre
quando se resolverá o problema das lâmpadas da iluminação pública que
permanecem acesas durante o período diurno no Município. 2.443/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar mais ventiladores ou arcondicionado no CAPS II. 2.444/18 - Requer informações sobre o cronograma de
construção de poços e caixas-d'água no Município, principalmente nas regiões com
constante falta de água. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 2.445/18 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento 45 graus na
Travessa Vereador Abrahão Abujamra. 2.446/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar academia da saúde no novo conjunto habitacional,
próximo ao Jardim Itamaraty. 2.447/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar playground no novo conjunto habitacional, próximo ao Jardim Itamaraty.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.448/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Dr. Franklin Correia da
Silva, com a realização de serviços de roçada e limpeza periódica, manutenção das
calçadas, das mesas e dos bancos. 2.449/18 - Requer informações sobre o
atendimento ao Requerimento nº 1.880/2018 e à Indicação nº 918/2018, referentes à
solicitação de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão do Jardim
Vista Alegre. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.450/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.746/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se implantar bancos com floreiras no novo "Calçadão" da Avenida
Dr. Altino Arantes, esquina com a Rua Cardoso Ribeiro, próximo à Caixa Econômica
Federal. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.451/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a passarela para deficientes,
situada entre a Vila Christoni e a Vila Margarida, pois é utilizada por alunos da
APAE. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.452/18 - Requer
informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se realizar, com urgência, limpeza
e nebulização nas lagoas de decantação do Município, visando o combate aos
pernilongos. Requerimento dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Cícero de
Aquino: 2.453/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 569/2018, que solicita
pavimentação com cascalho ou pedra na Estrada Municipal OUR-210,
especificamente no trecho entre o acesso com a BR-153 até o cruzamento com a
Estrada Municipal OUR-130. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
2.454/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.516/2018, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a

extensão da Rua Marginal - Parque das Flores. 2.455/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar revitalização, bem como manutenção do alambrado,
pintura e roçada em torno da quadra localizada na Rua Waldemar Cecconi – Conjunto
Habitacional Caiuá. 2.456/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar manutenção, bem como passagem com máquina, colocação de fresa e
limpeza nas caixas de contenção da estrada paralela ao Motel Colonial.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.457/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.585/2018, que solicita a erradicação de árvore
comprometida por cupins na Rua Profa. Maria José Ferreira, defronte ao nº 591 –
Jardim Santa Fé. 2.458/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar
empresa terceirizada para realizar manutenção do Cemitério Municipal.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.459/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 135/2018, que solicita a implantação de redutor de
velocidade na Avenida Miguel Cury - Nova Ourinhos. Requerimentos do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 2.460/18 – Requer informações sobre a renovação do

convênio entre a Prefeitura Municipal e a Associação Santa Casa de
Misericórdia, em relação aos exames de colonoscopia. 2.451/18 - Requer
informações sobre a renovação do convênio entre a Prefeitura Municipal e a
Associação Santa Casa de Misericórdia, em relação aos exames de endoscopia.
O Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas à mesa:
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.027/18 - Solicita a troca de
vidros quebrados das janelas do NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos". 2.028/18 Solicita a troca de lâmpadas queimadas no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
2.029/18 - Solicita vedação das caixas de cimento que ficam no pátio do NEI "Profa.
Hilda Kortz Amaral Santos". 2.030/18 - Solicita a instalação de campainha no portão
de entrada do NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos". 2.031/18 - Solicita a
construção de balanção de concreto na confluência das Ruas José das Neves Júnior e
Ribeirão do Sul - Jardim Matilde. Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida
Silva: 2.032/18 - Solicita a instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) na
Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao nº 1.217. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 2.033/18 - Solicita roçada e limpeza na EMEF "Prof. Jorge
Herkrath". Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.034/18 - Solicita
roçada e limpeza na Praça Soldado Sandro Luiz Ferreira - Jardim Vista Alegre.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.035/18 - Solicita roçada e limpeza no
Campo de Futebol da Sandiza. 2.036/18 - Solicita, com urgência, recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa- buracos” na Rua Chavantes, entre os n°s
504 e 605 - Jardim Matilde. 2.037/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua
Chavantes, defronte ao n° 504. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada:
2.038/18 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Construtor Avando dos Santos,
próximo ao nº 38 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 2.039/18 - Solicita
roçada e limpeza em toda a extensão da área verde localizada na Rua Alventina do
Rosário Souza - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 2.040/18 Solicita poda de árvores em toda a extensão da Rua Pedro Médici - Jardim Eldorado.
2.041/18 - Solicita poda de árvore na Rua Pedro José, defronte ao nº 145 - Núcleo

Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.042/18 - Solicita roçada e limpeza
em toda a extensão do Cemitério Municipal. 2.043/18 - Solicita reparos no muro do
Cemitério Municipal. Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.044/18
- Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Ângelo Barone, defronte ao
nº 44 - Vila Soares. 2.045/18 - Solicita a construção de calçada e mureta na Rua
Ângelo Barone, próximo ao nº 44 - Vila Soares. Em seguida, o Segundo Secretário
realizou a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 256/18 - De congratulações à Loja Vip Store, pela inauguração em nosso
Município. Moção dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Mário Sérgio
Pazianoto: 257/18 - De congratulações ao Tiro de Guerra 02-026, pelos aniversário
de 80 anos em nosso Município. Moção do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 258/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Domingues. Moções do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 259/18 - De congratulações e aplausos ao
empresário, publicitário e ex-prefeito Sr. João Doria, pela conquista da eleição para
Governador do Estado de São Paulo. 260/18 - De congratulações e aplausos ao
Capitão Jair Messias Bolsonaro, pela conquista da eleição para a Presidência da
República Federativa do Brasil. As moções de congratulações lidas serão deliberadas
no presente expediente enquanto a de pesar encontra-se aprovada na forma
regimental. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos
de Urgência apresentados: Requerimento de Urgência nº. 2.463/2018 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 30/2018.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 30/2018, proveniente do Chefe do Executivo Municipal, que
altera Anexo III da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe
sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A presente proposta tem o
intuito de ampliar a quantidade de vagas de Professor Substituto “I” de 70 para 150 e
de Professor Substituto “II” de 50 para 150, devido à necessidade de contratação de
mais profissionais para atender a demanda nas escolas municipais. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2018. Requerimento de Urgência
nº. 2.462/2018 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 34/2018. 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 34/2018, proveniente do Chefe do
Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, por doação
com encargos, os bens imóveis que especifica, e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei Complementar visa incentivar a
instalação e ampliação de empresas industriais de micro, pequeno, médio e grande
porte nos Distritos Industriais já implantados, prezando pelo desenvolvimento
ordenado do Município, ocasionando em geração de novos empregos e, também, de
renda, melhorando a qualidade de vida da população. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 5 de novembro de 2018. Os requerimentos de urgência lidos serão

deliberados na Ordem do Dia. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio
Abel solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Sr. Presidente colocou em votação o pedido do Vereador, APROVADO
por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor
Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s 2.406 a 2.461/2018 e as
Moções nº. 256, 257, 259 e 260/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Alexandre Florencio Dias, Éder Júlio Mota,
Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Caio César de Almeida Lima, Edvaldo
Lúcio Abel e Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS
por unanimidade. O Sr. Presidente informou que, com fundamento no Inciso 33 do
Artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até
15 dias para responder as informações solicitadas através de requerimentos. Em
seguida, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Caio César de
Almeida Lima, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Júnior, Cícero de Aquino e
Éder Júlio Mota. Findo o horário regimental, 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, 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 colocou em
discussão o Requerimento de Urgência nº. 2.462/2018 de autoria da maioria dos
Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 34/2018 de procedência do Senhor Prefeito Municipal que autoriza
o Poder Executivo Municipal a alienar, por doação com encargos, os bens imóveis
que especifica, e dá outras providências. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Abel
Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento de
urgência foi colocado em votação nominal e REJEITADO com sete votos favoráveis
e sete votos contrários havendo o desempate com um VOTO CONTRÁRIO do
Senhor Presidente. Fizeram o uso da palavra para justificativa de voto os Senhores
Vereadores Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís
Ambrozim, Salim Mattar e Caio César de Almeida Lima. Dando continuidade, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
2.463/2018 de autoria da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 30/2018 proveniente do
Chefe do Executivo Municipal que altera o Anexo III da Lei Complementar nº. 911,
de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Alexandre

Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada e Abel Diniz Fiel.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal,
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 ao Projeto de Lei Complementar nº. 30/2018, Senhor Presidente,
após analisar a matéria supra, de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, que altera
Anexo III da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre
o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público 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 5 de novembro de 2018, Éder Júlio Mota – Relator. Feita a leitura do
parecer, foi colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 30/2018 de
iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, que altera Anexo III da Lei Complementar
nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel e Raquel Borges
Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal e APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 66/2018 de iniciativa do Vereador Éder Júlio Mota que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Luiz Alvaraz). Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Logo após, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 68/2018 de autoria do
Vereador Caio César de Almeida Lima que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua Frei Antônio Desideri). Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Caio César de
Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. 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, Aparecido Luiz, Anísio Aparecido
Felicetti, Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota e Alexandre Araujo Dauage. Não
havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor Vice-Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Trigésima Oitava 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------

________________
Alexandre Araujo Dauage
Presidente

________________
Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente

_____________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

___________________
Éder Júlio Mota
2º. Secretário

