ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 Caio César de Almeida Lima
Ao décimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e vinte e cinco 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 Quadragésima
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, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e
Salim Mattar (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Considerando a aprovação do
pedido de licença do Vereador Éder Júlio Mota, em conformidade com o
requerimento protocolado sob nº. 879/2018 na última sessão ordinária, nos termos
dos artigos 5º e 6º do Regimento Interno desta Casa de Leis, o Sr. Presidente
convidou o Senhor José Carlos Vieira dos Santos, na condição de suplente, para
prestar o compromisso formal visando assumir a vaga do cargo de Vereador desta
Câmara. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor José Carlos Vieira dos
Santos que assinasse o Termo de Posse e determinou à Secretaria da Casa que
colhesse a assinatura dos demais Vereadores. O Senhor Presidente declarou
empossado o Vereador José Carlos Vieira dos Santos e solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do Termo de Posse do Vereador José Carlos Vieira
dos Santos: Ao 19 dia do mês de novembro do ano de 2018 nessa cidade de Ourinhos
no plenário da Câmara Municipal de Ourinhos situada à Rua dos Expedicionários, nº.
1.550, durante a 40ª. Sessão Ordinária da 17ª. Legislatura compreendida entre
01/01/2017 a 31/12/2020 com a presença do Presidente da Câmara Alexandre Araujo
Dauage, do Vice-Presidente Alexandre Florencio Dias, do Primeiro Secretário Anísio
Aparecido Felicetti e dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Ariovaldo de
Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de
Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto,
Raquel Borges Spada e Salim Mattar compareceu o Senhor José Carlos Vieira dos
Santos, segundo suplente do Partido Social Cristão - PSC, conforme convocação no
Ato nº. 09/2018 para tomar posse na forma do disposto do regimento interno desta
Casa, Resolução nº. 04/1993, devido à licença concedida ao Vereador Éder Júlio

Mota após as formalidades regimentais fez a afirmação solene de bem desempenhar
o mandato no qual investido neste momento, prestando em voz alta o seguinte
compromisso: 'prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato respeitando
a Constituição e as Leis defendendo o interesse do município'. Para constar, eu,
Anísio Aparecido Felicetti, Secretário, mandei lavrar o seguinte termo que, depois de
lido, vai assinado pelo Presidente e demais Vereadores presentes pelo Vereador hoje
empossado. Ourinhos, 19 de novembro de 2018. Dando continuidade aos trabalhos, o
Senhor Presidente comunicou que se encontra na Mesa o nome do Vereador Caio
César de Almeida Lima como único candidato para concorrer à vaga de Segundo
Secretário da Mesa Diretora para cumprimento do que determina o artigo 26 do
regimento interno, visando completar o Biênio 2017/2018. O Senhor Presidente
solicitou ao Secretário que procedesse à chamada dos Vereadores que irão proclamar
abertamente seus votos para a vaga de Segundo Secretário nos termos previstos no
Inciso III do Artigo 13 do Regimento Interno. Antes da chamada de votação, o Sr.
Presidente solicitou ao Segundo Secretário que consignasse a presença do Vereador
José Carlos Vieira dos Santos para assim fazer parte da eleição do Segundo
Secretário. Feita a chamada de votação, o Senhor Presidente declarou vencedor com
QUINZE VOTOS FAVORÁVEIS o Vereador Caio César de Almeida Lima para
ocupar o lugar de Segundo Secretário para completar o biênio deste mandato. Por
questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Caio César de Almeida
Lima. Logo após, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Ulises José Bacili. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Salim Mattar solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Jair
Bernadeli. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador José Carlos. Em
seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 39ª. 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 ao
Requerimentos nº. s 2.336, 2.337, 2.342, 2.355, 2.373, 2.400 e 2.459/2018 do
Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº. s 2.324, 2.325, 2.327, 2.328,
2.393, 2.394, 2.395, 2.428, 2.429, 2.430 e 2.431/2018 do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; Requerimentos nº. s 2.368 e 2.369/2018 do Vereador Aparecido Luiz;
Requerimentos nº .s 2.383 e 2.384/2018 do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva;
Requerimento nº. 2.334/2018 Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s
2.316, 2.320, 2.321, 2.360, 2.361, 2.363, 2.364, 2.367, 2.385, 2.387, 2.391, 2.406,
2.407, 2.410 e 2.419/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos
nº. s 2.345, 2.347 e 2.399/2018 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s
2.302, 2.343, 2.344, 2.353, 2.354, 2.371 e 2.372/2018 do Vereador Éder Júlio Mota;
Requerimentos nº. s 2.309, 2.311, 2.312, 2.314, 2.330, 2.332, 2.374, 2.376, 2.377,

2.379, 2.380, 2.381, 2.425, 2.426 e 2.443/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimentos nº. s 2.348, 2.349, 2.350, 2.351, 2.352, 2.405, 2.460 e 2.461/2018 do
Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 2.358, 2.366, 2.382 e
2.438/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.339, 2.340,
2.341 e 2.398/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada. Requerimento nº. 2.375/2018
dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz,
Ariovaldo de Almeida Silva, Éder Júlio Mota, Mário Sérgio Pazianoto e Raquel
Borges Spada; Requerimento nº. 2.323/2018 dos Vereadores Alexandre Araujo
Dauage e Cícero de Aquino; Requerimento nº. 2.370/2018 dos Vereadores Alexandre
Araujo Dauage e Alexandre Florencio Dias. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura na íntegra do Ofício nº. 1307/2018 referente ao
Processo TC-001752/004/06 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Senhor
Presidente, Dirijo me a Vossa Excelência para nos termos do decidido pela Egrégia
Segunda Câmara, em sessão de 13 de maio de 2014 e do Tribunal Pleno em sessão
de 22 agosto de 2018, encaminharmos, na conformidade do disposto no inciso XV, do
artigo 2º, da Lei Complementar nº 79/93, cópia de peças do processo em epígrafe,
para conhecimento e eventuais providências. Por oportuno, ressalto que o decidido
não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação desta Corte de
Contas tomada no Processo TC-A-10535/026/94, publicada no Diário Oficial do
Estado de 10 de novemmbro de 1994. Apresento, nesta oportunidade, protestos de
estima e consideração. Antonio Roque Citadini – Conselheiro. Excelentíssimo
Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage – Presidente da Câmara Municipal de
Ourinhos. Acórdão TC-1752/004/06 Recorrente (s): Toshio Misato – Prefeito do
Município de Ourinhos à época. Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de
Ourinhos e a empresa Instituto Nacional de Estudos Jurídicos e Desenvolvimento da
Administração Municipal – INEDAM, objetivando a prestação de serviços técnicos
profissionais especializados voltados ao desenvolvimento institucional e ao
aperfeiçoamento da estrutura da Administração Tributária do Município para a
ampliação de receitas municipais, especificamente no que tange ao ISSQN – Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas de Alvará, com a finalidade de melhor
atender as demandas sociais e aperfeiçoar os agentes envolvidos com as atividadesfim da Administração Tributária. Responsável (is): Toshio Misato (Prefeito à época)
e José Luis Teixeira Quenca (Secretário Municipal de Finanças). Em Julgamento:
Recurso (s) Ordinário (s) interposto (s) contra o acórdão da E. Segunda Câmara,
que julgou irregularidades a dispensa de licitação e o contrato, acionando o disposto
no artigo 2º, Incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº. 709/93, bem como
aplicou multa ao responsável Toshio Misato, no valor de 160 UFESPs, nos termos do
artigo 104, inciso II, da mencionada Lei. Acórdão publicado no D.O.E. de 25-06-14.
Advogado (s): Cláudia Cristina Pimentel (OAB/SP 218.213), Angélica Cristiane
Ribeiro (OAB/SP 257.585), Alexandre Massarana da Costa (OAB/SP 271.883) e
outros. Acompanha (m): Expediente: TC-40980/026/06. Vistos, relatados e discutidos
os autos. Acorda o E. Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
em Sessão de 22 de agosto de 2018, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro

Moraes, Relatora, bem como, dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Edgard
Camargo Rodrigues, Dimas Eduardo Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do
Auditor Substituto de Conselheiro Márcio Martins de Camargo, na conformidade das
correspondentes notas taquigráficas, preliminarmente, conhecer do Recurso
Ordinário e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, afastamento tão somente a
falha concernente à infrigência ao artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal.
Fica autorizada vista e extração de cópias dos autos aos interessados, no Cartório
da Conselheira Relatora, observadas as cautelas legais. Presente o Dr. Rafael
Neubern Demarchi Costa, DD. Representante do Ministério Público de Contas.
Publique-se. São Paulo, 10 de setembro de 2018. Renato Martins Costa – Presidente.
Cristiana de Castro Moraes – Relatora. 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: 10ª Audiência Pública - 20 DE NOVEMBRO
(TERÇA-FEIRA), das 15 às 16 horas; 11ª Audiência Pública - 22 DE NOVEMBRO
(QUINTA-FEIRA), das 18 às 19 horas. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do Ofício nº043/18 recebido do Lar Santa Teresa Jornet: Ourinhos, 19 de
novembro de 2018. Agradecimento. Prezado Senhor, a congregação das irmãzinhas e
anciões desamparados, denominada pelo nome fantasia Asilo de Ourinhos Lar Santa
Teresa Jornet inscrita no CNPJ 53.419.016/0001-08 localizado nessa cidade à Rua
Duque de Caxias nº. 1.115, Vila Nova Sá, entidade sem fins lucrativos vem através
desse agradecer à Vossa Excelência as doações à nossa entidade que será utilizada
em prol de melhorias aos nossos idosos. Queremos que saiba que graças à sua
generosidade atendemos aproximadamente 80 idosos que estão bem acolhidos,
cuidados e assistidos em suas principais necessidades. Agradecemos intensamente
por tudo o que tem feito por nosso Lar e rogamos para que Deus lhe recompense
com saúde, paz, alegria e sucesso em seus trabalhos e aproveitamos para convidá-lo
a fazer uma visita. Sem mais para o momento, reiteramos os protestos de estimada
consideração. Atenciosamente, Madre Maria Del Pilar Juez Moreno- Presidente ao
Ilustríssimo Senhor Alexandre Araujo Dauage Vereador Presidente desta Câmara
Municial. O Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 71/2018 de procedência da Vereadora Raquel
Borges Spada que cria o Projeto Voluntário "Enxoval Solidário", incentivando a
doação de enxovais para recém-nascidos e bebês de até 2 (dois) anos de idade, no
Município, e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 37/2018 de
autoria do Senhor Prefeito Municipal que dispõe sobre a alteração da redação dos
incisos I, II, III e § 2º do art. 151, da Lei Complementar nº. 990, de 03 de julho de
2018 e dá outras providências. Projeto de Resolução nº. 15/2018 de iniciativa do
Vereador Abel Diniz Fiel que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a
elaborar estudos visando solucionar os problemas decorrentes do descarte de entulhos

no âmbito municipal. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões
competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, excetuando-se o Projeto de
Resolução que será deliberado na Ordem do Dia desta sessão conforme preceitua o
regimento interno. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.551/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reativar as máquinas, guardadas na Estação de Tratamento de
Água e Esgoto (ETA), de trituração de galhadas. 2.552/18 - Requer informações
sobre o cumprimento das normas técnicas relacionadas aos hidrantes existentes na
cidade. 2.553/18 - Requer informações sobre os valores cobrados pelos
permissionários com o recolhimento de veículos, bem como a possibilidade de se
reduzir esses valores. 2.554/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.582/2018, que solicita a erradicação de árvore comprometida, com risco de queda
sobre residência e fiação, na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, defronte ao nº
450. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.555/18 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, sobre a possibilidade de se
reparar os aparelhos de ar-condicionado do Teatro Municipal Miguel Cury, pois não
estão funcionando. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.556/18 Requer informações sobre os resíduos do Cemitério Municipal. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.557/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se destinar parte do dinheiro público arrecadado com multas de
trânsito, no Município, para realizar campanhas educativas e orientativas para o
trânsito, em parceria com a LAMBO e as associações de moradores de bairros,
informando sobre o uso correto das faixas de pedestres, ciclovias e ciclofaixas,
abrangendo desde as crianças até os munícipes da terceira idade. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 2.558/18 - Requer informações sobre o cronograma de
instalação da iluminação pública na praça localizada na Rua Francisco Gonçalves de
Almeida - Vila Operária. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.559/18 - Requer informações a respeito de quando a Prefeitura Municipal resolverá
os problemas estruturais do Teatro Municipal Miguel Cury. 2.560/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.749/2018, que requer cópia do documento
firmado entre médicos e os responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde, Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e Santa
Casa de Misericórdia de Ourinhos, a respeito dos procedimentos de internações de
pacientes do município de Ourinhos e região. 2.561/18 - Requer informações a
respeito do cronograma de quando a Prefeitura Municipal resolverá o problema da
falta de médicos especialistas na rede básica de saúde no município de Ourinhos.
2.562/18 - Requer informações a respeito do cronograma de quando a Prefeitura
Municipal resolverá o problema da fila de espera de pacientes aos exames de imagem
no município de Ourinhos. 2.563/18 - Requer informações do AME "Dr. Paulo Cesar
Saldanha Rodrigues" a respeito da fila de espera existente para cirurgias eletivas e
demais exames, especificando as datas de suas respectivas solicitações.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.564/18 - Requer

informações a respeito da possibilidade de se criar uma Central de Atendimento ao
Cidadão, com a proposta de facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados
pelo Poder Público Municipal, proporcionando mais agilidade à população que
necessita de tais serviços, oferecendo, ainda, serviços de captação de reclamações e
sugestões dos munícipes. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.565/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.011/2018, que requer o
envio da cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Associação Santa
Casa de Misericórdia, recém-assinado, sobre cirurgias eletivas. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.566/18 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se criar a função de agente de trânsito, de forma a contribuir com a
Polícia Militar na fiscalização do trânsito no Município. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.567/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.094/2018, que requer informações sobre quando será
encaminhada a esta Edilidade a cópia da prestação de contas da 52ª FAPI – Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos. 2.568/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.190/2018, que requer informações sobre o cronograma da
construção de posto de saúde no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.569/18 Requer informações a respeito do mau funcionamento do ar condicionado do Teatro
Municipal Miguel Cury. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.570/18
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.651/2017, que requer informações
a respeito do cronograma e ações para assegurar a acessibilidade das pessoas com
deficiência, promovendo a adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos, o
transporte especial, o acesso a órteses e próteses e a capacitação de familiares para a
reabilitação baseada na comunidade, de acordo com o Decreto Federal nº 5.296/04,
conforme plano de governo apresentado. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 2.571/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando tornar mão dupla a Rua Euclides da Cunha, no trecho que compreende as
Ruas Monsenhor Cordova e Cardoso Ribeiro, bem como a instalação de semáforo no
cruzamento entre as Ruas Euclides da Cunha e Cardoso Ribeiro. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.572/18 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se ampliar a área abrangida pela zona azul em nosso Município de
forma a melhorar a rotatividade de vagas de estacionamento no centro da cidade.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 2.573/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar estudos visando implantar passagem em nível entre as
Ruas Rio de Janeiro e Paraná. 2.574/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar estudos visando ampliar o viaduto da Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.575/18 - Requer nova
dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelo Ato nº
02/2018. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.576/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.506/2018, que solicita melhorias na
iluminação pública no entorno do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz:

2.577/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir rotatória no final
da Avenida Domingos Camerlingo Caló, para interligar o acesso à entrada do Jardim
Itamaraty. 2.578/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 592/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação pública
em canteiro defronte ao Condomínio Moradas Ourinhos, no Jardim Itamaraty.
2.579/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil em
todas as associações de moradores de bairros do Município. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 2.580/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar o Projeto Cine Cidade – Cinema a Céu Aberto - no Sistema de Recreio
Henrique Fittipaldi. 2.581/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando colocar iluminação de Natal nas árvores e eucaliptos do lago
do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 2.582/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar patrolamento e encascalhamento no trecho OUR-130, que liga a Rodovia
Raposo Tavares ao Conjunto de Chácaras Salto do Turvo. 2.583/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 641/2018, que solicita a troca da iluminação pública por
lâmpadas de LED nas marginais da entrada da cidade, na Rodovia Raposo Tavares.
2.584/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 713/2018, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico no estacionamento da EMEF "Profa. Nilse
de Freitas". 2.585/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 864/2018, que
solicita troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das
vielas do Jardim Josefina, entre as Ruas Vicente Leporace e Adail Faria da Cunha.
2.586/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 910/2018, que solicita a troca
da iluminação por lâmpadas de LED na Praça Miguel Mofarrej. 2.587/18 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 426/2018, que solicita a instalação de lombofaixa
ou redutor de velocidade na Rua Paschoal Henrique, defronte ao Instituto Dr.
Hermelino Agnes de Leão - Jardim Santa Fé. Requerimentos do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 2.588/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar a contratação de tripulantes e a compra de macas articuladas, visando
melhorar o atendimento à população ourinhense e, principalmente, para dar
cumprimento às normas legais. 2.589/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de providências no sentido de se majorar o adicional de insalubridade de 20% (vinte
por cento) para o patamar de 40% (quarenta por cento) pago aos servidores
motoristas de ambulâncias da Municipalidade. Requerimento do Vereador Abel
Diniz Fiel: 2.590/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.938/2018, que
solicita manutenção do semáforo para pedestres, bem como pintura de sinalização de
solo, no cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Duque de Caxias.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.591/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n° 1.728/2018, que solicita construção de balanção de
concreto no cruzamento entre as Ruas Prof. Francisco Dias Negrão e Maria Galdina
Rabello - Jardim Josefina. 2.592/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
214/2018, que solicita recapeamento asfáltico na Rua Prof. Francisco Dias Negrão,
no cruzamento das Ruas Eurico Amaral Santos e Ovídio Gregório de Jesus. 2.593/18

- Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos SAE, sobre a possibilidade de se realizar coleta de lixo (uma vez por semana) no
Conjunto de Chácaras Salto do Turvo. 2.594/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar lixeiras no Conjunto de Chácaras Salto do Turvo.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.595/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.613/2018, que 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. Requerimento dos
Vereadores Raquel Borges Spada e Alexandre Araujo Dauage: 2.596/18 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.883/2018, que solicita a implantação de
lombofaixa ou redutor de velocidade, bem como, se possível, um radar, na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves, em frente ao nº 121 (Colégio COC). O Primeiro
Secretário realizou a leitura do Requerimento de Urgência nº. 2.597/2018
apresentado à mesa: 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 19 de
novembro de 2018, assinado pelos Vereadores Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido
Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Mário Sérgio Pazianoto,
Raquel Borges Spada e José Carlos Vieira dos Santos. O Segundo Secretário realizou
a leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 2.159/18 - Solicita a realização de patrolamento na Avenida Anel
Viário, que dá acesso ao Jardim Guaporé, em frente ao AME "Dr. Paulo Cesar
Saldanha Rodrigues". 2.160/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno na Rua Narciso
Migliari, ao lado no n° 426 - Vila Nova Sá. 2.161/18 - Solicita a retirada das raízes de
três árvores na Rua Adolfo Galileu, na calçada da ETEC Jacinto Ferreira de Sá Jardim Paulista. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.162/18 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Rua Antônio Caetano Chaves, defronte ao nº 60 Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 2.163/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua José Justino de
Carvalho, no trecho entre os nº. s 2.163 e 2.412. 2.164/18 - Solicita retirada de
entulho na Rua Adão Queirós, entre os nº. s 361 e 397 - Jardim Eldorado. 2.165/18 Solicita patrolamento na Avenida Joana Bacon Amadeu, nas proximidades da
empresa Mercedez-Benz. 2.166/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua
Augustin Sangalli Breve, defronte ao nº. 201. 2.167/18 - Solicita a instalação de
cobertura em ponto de ônibus na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao nº

2.270. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.168/18 - Solicita roçada e
limpeza na Praça Prefeito Benício do Espírito Santo - Vila Margarida. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.169/18 - Solicita poda de árvores na EMEI
"Abelardo Pinto". 2.170/18 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Prof. Francisco
Dias Negrão, no perímetro da Vila Califórnia. Indicação do Vereador Aparecido
Luiz: 2.171/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Lázaro José Pereira,
defronte ao n° 153 – Jardim Santa Felicidade. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 2.172/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo
demarcando área restrita para ambulâncias na Rua Silva Jardim, defronte ao nº 621.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.173/18 - Solicita a
implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Júlio Mori, próximo à
passagem de pedestres da linha férrea, no cruzamento com a Rua Orlando Tolotto.
Em seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 266/18 - De congratulações e aplausos ao Sr.
Luis Carlos Romão Arruda, pelo trabalho de excepcional relevância como Presidente
da AMO-SIM - Associação Mirim de Ourinhos - Serviço de Integração de Meninas.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 267/18 - De congratulações à Mecânica
Bom Jesus, pelo seu aniversário. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
268/18 - De congratulações e aplausos à Orquestra Sinfônica Nacional Brasileira de
Ourinhos, pelo talento e excelência musical dos jovens músicos. Moção de todos os
Vereadores: 269/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. César Augusto Abel. As
moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto a
de pesar encontra-se aprovada na forma regimental. 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. O Vereador Edvaldo Lúcio Abel pediu
destaque aos requerimentos nº. s 2.560, 2.561, 2.562, 2.565 e 2.567. O Vereador
Alexandre Florencio Dias pediu destaque aos requerimentos nº. s 2.563, 2.588 e
2.572. O Vereador Aparecido Luiz pediu destaque aos requerimentos nº. s 2.574,
2.577, 2.578, 2.579 e 2.573. Não mais havendo pedidos de destaque de
requerimentos, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s
2.551 a 2.596/2018 e as Moções nº. s 266 a 268/2018, com exceção das matérias
destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino,
Flávio Luís Ambrozim, Raquel Borges Spada, Alexandre Florencio Dias, Ariovaldo
de Almeida Silva, Mário Sérgio Pazianoto, José Carlos Vieira dos Santos, Aparecido
Luiz, Edvaldo Lúcio Abel e Caio César de Almeida Lima. Não havendo mais quem
queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão o
requerimento destacado nº. 2.560/2018 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Alexandre
Florencio Dias. Não havendo mais quem queira se manifestar foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. O Sr. Presidente informou que os demais

requerimentos destacados serão apreciados nas próximas sessões devido ao fim do
tempo regimental. A seguir, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores
Mário Sérgio Pazianoto, Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Raquel Borges Spada e
Edvaldo Lúcio Abel. Findo o horário do expediente, o Senhor Presidente
suspendeu a sessão para o intervalo regimental: Reaberta a sessão, o Senhor
Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento
Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para
verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo
de Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado,
Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos
Vieira dos Santos, 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. 2.597/2018 que requer 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.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e
APROVADO por unanimidade. Por já contar com pareceres das comissões
permanentes favoráveis lidos, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº. 34/2018. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado
em votação nominal e APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 69/2018 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. Fez o uso da palavra o Vereador Caio César de Almeida
Lima. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão o Projeto de
Lei Complementar nº. 15/2018 de iniciativa da Mesa Diretora que institui o
“Programa de Incentivo à Capacitação e Especialização Profissional dos Servidores
Efetivos do Poder Legislativo Municipal” e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO
por unanimidade. Fez o uso da palavra para justificativa de voto o Sr. Vereador
Alexandre Florencio Dias. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Projeto de Resolução nº. 15/2018 proveniente do Vereador Abel Diniz Fiel que cria
Comissão de Assuntos Relevantes destinada a elaborar estudos visando solucionar os
problemas decorrentes do descarte de entulhos no âmbito municipal. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Com a aprovação do Projeto de Resolução nº. 15/2018, o Senhor
Presidente designou os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Caio César de Almeida
Lima, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz e Mário Sérgio Pazianoto para, sob a
presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Assuntos Relevantes destinada a a

elaborar estudos visando solucionar os problemas decorrentes do descarte de entulhos
no âmbito municipal. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do
Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores Caio
César de Almeida Lima, Cícero de Aquino, Alexandre Florencio Dias, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel
Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto, Ariovaldo de Almeida Júnior, José Carlos
Vieira dos Santos e Aparecido Luiz. Não havendo mais orador inscrito para o uso da
palavra, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e
declarou encerrada esta Quadragésima 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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