ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas e quatro 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 Décima Terceira
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Florencio Dias. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio
Pazianoto e Raquel Borges Spada e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes).
Por questão de ordem o Sr. Vereador Cícero de Aquino pediu um minuto de silêncio
pelo falecimento da Sra. Rosemar Rodrigues de Souza e pelo falecimento da Sra.
Sônia Regina Venâncio Valêncio. Por questão de ordem o Sr. Vereador Caio César de
Almeida Lima, pediu um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Ana da Silva
Zilli. Por questão de ordem a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada, pediu um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Antonio Carlos Oliveira. O Senhor Presidente
informou aos Senhores Vereadores, que estava aberta a inscrição para o uso da
palavra no expediente, devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Informou
também, que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser
solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na
sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Dando continuidade, o Sr. Presidente
colocou em votação a Ata da 12ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos Ofícios
recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos
Requerimentos nºs: 141 a 143, 196, 565, 588, 610 e 974/2019 do Sr. Vereador Abel
Diniz Fiel; Requerimentos nº s 84, 271, 564 e 656/2019 do Sr. Vereador Alexandre
Florencio Dias; Requerimentos nºs: 5, 7 a 15, 17, 34, 35, 39, 69, 421, 422, 426, 427,
429, 505 a 507, 514 a 517, 519 a 522, 525, 548, 549, 558, 559, 670, 671, 673, 674,
681, 715, 718, 725, 726, 730, 757, 769, 770, 775, 776, 780, 782, 787, 789, 840, 842,
844, 852, 853, 855, 901, 963, 972 e 973/2019 do Sr. Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; Requerimentos nºs: 40 a 42, 44, 46 a 49, 477 a 481, 590, 685, 686, 705,
708, 733, 736, 760, 761, 763, 771, 812, 814, 815, 879 a 884/2019 do Sr. Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nºs: 64, 68, 74 a 76, 78, 82, 87 a 90, 98,108, 109,
113, 487, 602 e 603/2019 do Sr. Vereador Ariovaldo de Almeida Silva;

Requerimentos nºs: 256 a 258, 260, 262 a 264, 266, 269, 503, 828 a 830 e 867/2019
do Sr. Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nºs: 273, 274, 283, 527,
528, 533, 534, 536, 538, 647, 648, 650, 652 a 655, 664 a 668, 695, 696, 700, 747,
794, 800, 886 a 891, 898, 979, 984 e 985/2019 do Sr. Vereador Carlos Alberto Costa
Prado; Requerimentos nºs: 52, 85, 172, 412, 413, 416, 417, 419, 431, 461, 483 a 486,
488, 489, 758 e 759/2019 do Sr. Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nºs: 186
a 189, 193, 195, 198, 204, 206, 214, 231, 232, 235, 237, 238, 248 a 255, 279, 287 a
290, 294 a 299, 301 a 303, 306 a 312, 314 a 323, 325, 327, 329, 332, 335, 337 a 340,
346, 350, 351, 355, 360, 362 a 365, 367, 369 a 373, 378 a 380, 382, 394 a 397, 399 a
402, 405, 464, 467 a 472, 474, 475, 539, 576, 581, 587, 616, 619, 623, 742, 817, 818,
863 a 865/2019 do Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nºs: 86, 120 a
125, 131, 133, 136, 137, 554 a 556, 608, 706, 707, 712, 802 a 804, 895 e 897/2019 do
Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nºs: 242 a 244, 246, 500, 544,
545, 547, 550, 560, 562, 604, 693, 762, 784 a 786/2019 do Sr. Vereador Mário Sérgio
Pazianoto; Requerimentos nºs: 56, 247, 713 e 714/2019 do Sr. Vereador José Carlos
Vieira dos Santos; Requerimentos nºs: 19, 20, 24 a 26, 31, 50, 51, 55, 99 a 104, 111,
151, 176, 435 a 437, 440, 441, 444, 446, 448 a 450, 482, 570, 572, 573, 580, 583,
584, 627, 628, 631, 641, 644, 661, 702 e 703/2019 da Sra. Vereadora Raquel Borges
Spada; Requerimentos nºs: 11, 212, 215, 219, 220 e 224, 226 a 228, 277, 383 a 385,
387, 392, 496, 498, 568, 574, 629 e 638/2019 do Sr. Vereador Salim Mattar;
Requerimentos nºs: 209 e 567/2019 dos Senhores Vereadores Alexandre Araujo
Dauage e Raquel Borges Spada; Requerimento nº 721/2019 dos Srs. Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti e Abel Diniz Fiel. Ofício AG IBGE OURINHOS Nº
23/2019 da AGÊNCIA DO IBGE EM OURINHOS informando sobre o planejamento
para o Censo Demográfico 2020, bem como o estabelecimento de arranjos
institucionais e parcerias. Ofício RE nº 00385/19-SP do DEPUTADO ESTADUAL
MAURO BRAGATO encaminhando cópia do Ofício MB 00385/14 encaminhado à
Diretora Superintendente do Centro Paula Souza, referente ao Ofício nº 04/6/2019,
que encaminhou cópias dos Requerimentos nºs 849 e 851/2019, do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel. Informativo VEP-Dengue da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, recebido via e-mail, informando o número
de casos de Dengue, confirmados, acumulados e por bairros, em Ourinhos, no
período de 01/01/2019 a 24/04/2019, com exames efetuados no Instituto Adolfo Lutz
de Marília. Ofício AME Ourinhos nº 66/2019 do AMBULATÓRIO MÉDICO DE
ESPECIALIDADES DE OURINHOS em resposta ao Requerimento nº 153/2019, do
Vereador Alexandre Araujo Dauage. O Senhor Presidente informou que os Ofícios
lidos ficarão a disposição na Secretaria da Casa e comunicou que foram apresentadas
à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 39/2018 do Prefeito Municipal que
fica excluído o representante do Poder Legislativo do art. 3º, inciso I da Lei nº. 6.415,
de 16 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal
dos Diretos da Mulher - COMDIM e dá outras providências. Projeto de Lei nº.
40/2019 do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva que cria a "Semana Municipal de
Conscientização dos Direitos e Deveres do Pedestre" e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 41/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada que cria a “Semana
Municipal de Inclusão e Acesso às Tecnologias da Informação”, estimulando a

doação de equipamentos de informática a instituições educacionais e entidades
sociais e assistenciais localizadas no Município de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº. 18/2019 do Prefeito Municipal que autoriza o
Chefe do Executivo Municipal a outorgar a concessão onerosa de uso de espaço
público para exploração comercial ou não de posto de abastecimento de aeronaves,
lubrificantes e demais produtos da cadeia de combustíveis, hangares para fins privado
e comercial, hotelaria específica para acolhimento, escola de aviação, lanchonetes,
restaurantes e outras atividades afins no Aeroporto Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Veto Total nº. 01/2019 do Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº
79/2018 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que dispõe sobre a publicação
da programação da execução de serviços públicos do município de Ourinhos e dá
outras providências. Veto Total nº. 02/2019 do Prefeito Municipal ao Projeto de Lei
nº 80/2018 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que institui a “Semana
Municipal de Conscientização e Incentivo à Doação de Órgãos”, e dá outras
providências. Veto Total nº. 03/2019 ao Projeto de Lei nº 82/2018 de autoria do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que institui a “Semana Municipal de Conscientização
do Autismo” e dá outras providências. Veto Total nº. 04/2019 ao Projeto de Lei nº
81/2018 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que dispõe sobre a divulgação
da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde e
dá outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões
competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o
regimento interno. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos pareceres FAVORÁVEIS da Comissão de
Justiça e Redação. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei nº. 09/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos
(Carlinhos da LAMBO), que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça
Estelita Felisbino Moreira “Dona Santa”), esta Comissão observou ser necessária a
supressão integral do artigo 2°., conforme orientação jurídica, uma vez que prevê
despesas para o cumprimento da Lei por meio de dotações próprias, sem identificálas (Princípio da Especificação). Assim, desde que realizada a alteração apontada
acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 24 de abril de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente, Caio César
de Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Realizada a
leitura, o Senhor Presidente colocou em votação o Parecer da Comissão de Justiça e
Redação apresentado ao Projeto, com a devida modificação. Aprovado por
unanimidade. Na sequência, o Primeiro secretário realizou a leitura do Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 28/2019: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos (Carlinhos da LAMBO), que
dispõe sobre denominação de próprio municipal (Quadra Poliesportiva “Odilon
Pasqual”), esta Comissão observou ser necessária a supressão integral do artigo 2°.,
conforme orientação jurídica, uma vez que prevê despesas para o cumprimento da Lei
por meio de dotações próprias, sem identificá-las (Princípio da Especificação).
Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu

Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 24 de abril de 2019. Alexandre
Araujo Dauage - Presidente, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e
Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Realizada a leitura, o Senhor Presidente colocou em
votação o Parecer da Comissão de Justiça e Redação apresentado ao Projeto, com a
devida modificação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Primeiro
secretário realizou a leitura do Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei Complementar nº. 13/2019: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do
Executivo, que altera as Leis Complementares nº s 906, de 07 de julho de 2015, 935,
de 26 de abril de 2016 e 949, de 21 de março de 2017, que dispõe sobre a doação de
área em favor da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo, 58ª Subseção
Ourinhos, destinado à construção de sua sede e dá outras providências, esta Comissão
observou ser necessária a apresentação de Emenda ao projeto, determinando a data do
início da contagem do novo prazo e do encerramento das obras, conforme
apontamento jurídico. Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 24 de abril
de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente, Caio César de Almeida Lima –
Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Realizada a leitura, o Senhor
Presidente colocou em votação o Parecer da Comissão de Justiça e Redação
apresentado ao Projeto, com a devida modificação. APROVADO por unanimidade.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 87/2017: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa
dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Caio César de Almeida Lima e Raquel Borges Spada,
que proíbe o acesso a materiais educativos sobre orientação sexual de crianças e
adolescentes até os 14 (quatorze) anos de idade, no âmbito do Município de
Ourinhos, 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, 24 de abril
de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente, Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Logo após, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei nº. 48/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Caio César de Almeida Lima, que
institui no Calendário Oficial do Município de Ourinhos a “Semana Municipal em
Defesa da Vida”, 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, 24
de abril de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente, Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Na sequência, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei nº. 30/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Caio César de Almeida
Lima, que institui no Calendário Oficial do Município de Ourinhos a “Semana
Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Irlen”, 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, 24 de abril de 2019. Alexandre Araujo
Dauage - Presidente, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio
Abel – Membro. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes e
Cultura à Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 01/2019. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa dos
Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Mário Sérgio
Pazianoto, Ariovaldo de Almeida Silva, José Carlos Vieira dos Santos e Raquel
Borges Spada, que Acrescenta o § 2° ao Artigo 1° da Lei Orgânica do Município de
Ourinhos, reconhecendo a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - como meio legal
de comunicação e expressão, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Educação, Esportes e Cultura, concluí nada ter a opor quanto ao que me
foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2019. Caio César de Almeida Lima – PresidenteRelator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto –
Membro. Logo após, o Senhor Presidente informou que os Projetos Favoráveis cujo
pareceres acabam de ser lidos, poderão ser encaminhados às demais comissões
competentes ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. Na sequência, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer do Relator da Comissão de Finanças
e Orçamento a respeito do Protocolo nº. R-00000281/2019-06 de 2019-04-10,
referente ao Ofício nº 089/2019/DA-SC, da SAE: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000281/2019-06
de 2019-04-10, referente ao Ofício nº 089/2019/DA-SC, da SAE, encaminhando
cópia do balancete financeiro, referente ao mês de março de 2019, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, 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 abril de 2019. Aparecido
Luiz – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti Vice-residente e Abel Diniz Fiel
– Membro. Os projetos e emenda cujo pareceres acabam de ser lidos poderão ser
encaminhados às demais comissões para elaboração dos respectivos pareceres ou
inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões conforme preceitua o regimento
interno. Na sequência, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as
matérias relativas à 13ª. Sessão Ordinária de 2019, conforme o regimento interno.
Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a apresentação dos requerimentos. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador José Carlos Vieira Santos solicitou que o Requerimento nº 1.165 fosse
retirado da pauta da presente sessão. Logo após, o Primeiro Secretário iniciou a
leitura dos requerimentos: Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.162/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a rotatória na
confluência das Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Maria Pulcinelli Pelegrino,
Felismino Fernandes dos Santos e Vicente Ernesto de Lucca - Jardim Anchieta.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.163/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para restabelecer o Projeto

Social "Vaca Mecânica" no Município. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.164/19 - Requer dilação de prazo da Comissão Parlamentar de
Inquérito, instaurada pelo Ato nº 02/2018. Requerimento do Vereador José Carlos
Vieira Dos Santos: 1.166/19 - Requer informações sobre as providências adotadas
quanto à fiscalização, em relação ao cumprimento do artigo 18, em seus parágrafos 1º
e 2º, da Lei nº 2.544, de 1º de novembro de 1984, que institui o Código de
Edificações do Município de Ourinhos, alterada pela Lei Complementar nº 727/2011,
em obra localizada na Avenida Dr. Altino Arantes, em frente ao ponto de ônibus, nas
proximidades da Caixa Econômica Federal. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.167/19 - Requer informações a respeito do cronograma de
obras para realização de recapeamento asfáltico para os bairros que ainda não foram
beneficiados. 1.168/19 - Requer informações, junto à empresa de transportes
AVOA/CCO, a respeito da possibilidade de se construir novos terminais de
integração de passageiros no nosso Município. 1.169/19 - Requer informações, junto
à empresa de transportes AVOA/CCO, a respeito da possibilidade de se realizar
paradas com segurança na Rua do Expedicionário, entre a Rua São Paulo e a Avenida
Jacinto Ferreira de Sá. 1.170/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se revitalizar calçadas, com a remoção de obstáculos, implantação de rampas e
correção de meio-fio em toda área central do Município e posteriormente nos bairros
da cidade. 1.171/19 - Requer informações, junto à empresa de transportes
AVOA/CCO, a respeito da possibilidade de se implantar sistema para smartphones
(aplicativo) que permita a interação de cidadãos com as informações do Sistema de
Transporte Público. 1.172/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
um programa voltado aos Cuidados à Pessoa com Deficiência, visando o
desenvolvimento de potencialidades dessas pessoas, em articulação com a família e
com as áreas da Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 1.173/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar programa de reforço escolar, incluindo a oferta de conteúdos
pedagógicos online de português e matemática para a Rede Municipal de Ensino.
1.174/19 - Requer informações a respeito dos atendimentos ambulatorial e
psicossocial de pessoas com deficiências realizadas no Município, informando o local
dos atendimentos e o número de pacientes atendidos no ano de 2018. 1.175/19 Requer informações a respeito da possibilidade de se criar projeto de inclusão na
Prefeitura Municipal de Ourinhos, destinando 20% das vagas de estágio a pessoas
com deficiência. 1.176/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
ampliar a rede de serviços para a população em situação de rua, com atendimento de
equipe multidisciplinar, de forma a diminuir o número de andarilhos nas ruas.
1.177/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar programa
voltado para os munícipes informando os serviços oferecidos pelo governo municipal
e de interesse social, com espaço para sugestões de políticas públicas. 1.178/19 Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar programa junto a jovens
em situação de risco pessoal e social, oferecendo atividades esportivas, desportivas
culturais, socioeducativas, de prevenção às drogas e DST/AIDS. 1.179/19 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar campanha de conscientização
ambiental nas escolas municipais, referentes à reciclagem, resíduos sólidos e plantio

de mudas. 1.180/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar uma
Biblioteca Digital com acervos de livros, artigos e fontes de pesquisa em ambiente
virtual acessível à população. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.181/19 - Requer do Conselho Municipal de Saúde cópia de todos os apontamentos
realizados, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.182/19 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se convidar o Sr. Sergio Gama, para prestar
esclarecimentos na Câmara Municipal a respeito de matérias em jornais e postagens
na rede social sobre a qualidade da água no Município. 1.183/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 534/2018, que requer informações a respeito de ações
para atender a Lei Municipal nº 6.095/2014, que dispõe sobre a divulgação de
listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e
cirurgias na Rede Pública de Saúde e dá outras providências. 1.184/19 - Requer
informações da Secretaria Municipal de Saúde a respeito de cirurgias eletivas de
Vesícula realizadas em Ourinhos, de janeiro de 2017 até a presente data.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.185/19 - Requer
providências em relação à limpeza na Rodovia Raposo Tavares do mercado Santa
Clara até o Clube Atlético Ourinhense. Requerimentos do Vereador Ariovaldo De
Almeida Silva: 1.186/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar
para mão única de direção a Rua José Felipe do Amaral, com início na Rua Santos
Dumont, no sentido do Ourinhos Plaza Shopping, até a Rua Cardoso Ribeiro.
1.187/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tornar proibido parar e
estacionar no lado direito da Rua Maurício Biondo Netto, no trecho entre as Ruas
João Alexandre e Luiz Nogueira, seguindo esse sentido, realizando a devida pintura
de sinalização de solo (faixa amarela) e instalando placas regulamentadoras. 1.188/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção a
Rua Stellio Machado Loureiro, no sentido do Clube Atlético Ourinhense até a Rua
Venceslau Braz. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.189/19 Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o valor pago, por hora de
trabalho, na Operação Delegada, visando incentivar os policiais militares em executála. 1.190/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se interligar as Ruas
Valentim Gentil e Antônio Carlos Mori, a fim de dar fluidez ao trânsito de veículos
que se destinam ao centro da cidade, devido ao novo Ourinhos Plaza Shopping.
1.191/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adotar providências, junto
ao 31º BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior -, no sentido de se intensificar
a fiscalização de motocicletas de grande porte, devido ao excesso de velocidade e
ruídos nas rodovias do perímetro urbano de Ourinhos. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.192/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se garantir
o suporte financeiro pelo Plano de Ações e Metas (PAM), em ISTs - Infecções
Sexualmente Transmisssíveis - e AIDS, para o atendimento das necessidades do
programa, bem como das unidades que prestam o serviço. 1.193/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se viabilizar a construção de um prédio para os
setores de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária,
Saúde do Trabalhador e Vigilância Ambiental), garantindo a acessibilidade de toda a
população aos serviços. 1.194/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
criar lei municipal dispondo sobre a obrigatoriedade das empresas em solicitar a

caderneta de vacinação no momento da admissão, bem como para que o setor de
segurança do trabalho ou responsável pela contratação acompanhe, junto à unidade
de saúde mais próxima, a situação vacinal do trabalhador. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.195/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir sede própria para a Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de
Souza Freire Silva", totalmente adaptada e com instalações que permitam a
ampliação dos serviços destinados à saúde e bem-estar da mulher ourinhense.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.196/19 - Requer
informações sobre programação e/ou estudos visando construir sanitários adaptados
no Velório Municipal. 1.197/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar semáforo na rotatória da confluência das Ruas Hermínio Joaquim dos
Remédios, Maria Pulcinelli Pelegrino e Felismino Fernandes dos Santos, próxima à
EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.198/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se adquirir implementos agrícolas (roçadeira de 1,70 m, plantadeiras de 7 linhas,
grade aradora de 14 discos e niveladora de 32 discos) para atender os pequenos
agricultores (agricultura familiar) de nosso Município. Requerimento do Vereador
Abel Diniz Fiel: 1.199/19 - Encaminha projeto "Memória nas Ruas" para
implantação em nosso Município, que consiste em popularizar a memória e a história
de alguns locais da cidade, instalando placas de informação histórica em edifícios e
ambientes que são considerados "locais memória". Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.200/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar torneio de futebol de um dia para todos os núcleos das escolinhas de
futebol. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.201/19 - Requer
informações sobre quais providências são adotadas nas creches do município para as
crianças que têm intolerância a determinados alimentos. 1.202/19 - Requer
informações sobre as análises realizadas pela SAE na água servida à população.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.203/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 134/2019, que solicita pintura de sinalização de solo de
faixa de pedestres na confluência das Ruas Abuassali Abujamra e 3 de Maio, defronte
à EMEI “Profa. Judith Leonis Villas Boas” - Vila Margarida. Requerimentos do
Vereador Ariovaldo De Almeida Silva: 1.204/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto
da FAPI) uma Escola Mirim de Trânsito a fim de realizar atividades de educação para
o trânsito com os alunos da Rede Municipal de Ensino. 1.205/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se notificar os proprietários e posteriormente
recolher os veículos e carcaças de veículos abandonados em vias públicas do
Município, com o intuito de se evitar a proliferação de animais peçonhentos e insetos
causadores de doenças, como a dengue. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.206/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando transformar a EMEI "Manuel Bandeira" em núcleo de educação
infantil (NEI). 1.207/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando transformar a EMEI "Viriato Corrêa" em núcleo de educação infantil
(NEI). Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das indicações:
Indicações do Vereador José Carlos Vieira Dos Santos: 664/19 - Solicita operação

“tapa-buracos” na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, esquina com a Rua Victório Caus
Netto - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 665/19 - Solicita
manutenção e a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Rua
Japão, em frente ao nº 56 e proximidades - Parque Valeriano Marcante. 666/19 Solicita manutenção e a substituição de três lâmpadas da iluminação pública por
lâmpadas de LED na Rua Dr. Antônio Prado, próximo ao nº 1.056 - Vila Recreio.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 667/19 - Solicita melhorias,
pintura de sinalização de solo e recapeamento asfáltico na Rotatória São Judas Tadeu
que dá acesso ao Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 668/19 - Solicita poda de árvores em toda a extensão da Rua São Pedro do
Turvo. 669/19 - Solicita poda de árvores em toda a extensão das Ruas João Rolli e
José das Neves Júnior. 670/19 - Solicita limpeza e retirada de entulho na calçada da
Rua Adelávio Zimmermann, defronte ao nº 342. 671/19 - Solicita a troca de lâmpadas
na Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho, defronte ao nº 272. 672/19 - Solicita
roçada e limpeza em terreno da Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho nº 292.
673/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado entre as Ruas Dr. José
Ermírio de Moraes e Abrahão Abujamra, atrás do nº 454 - Jardim Primavera.
Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 674/19 - Solicita pintura
ampliando a faixa amarela de sinalização de solo (proibido estacionar) na Rua Gaspar
Ricardo, defronte ao Velório Municipal. 675/19 - Solicita limpeza externa no
Cemitério Municipal. 676/19 - Solicita limpeza interna e externa no Velório
Municipal. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 677/19 - Solicita
patrolamento e encascalhamento na Avenida Anel Viário, no trecho entre o AME "Dr.
Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" e o Jardim Guaporé. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 678/19 - Solicita a troca de bancos na Praça Prefeito Benício do
Espírito Santo, defronte à Igreja São Pio X - Vila Margarida. 679/19 - Solicita pintura
de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Francisco Romero e Benedita
Fernandes Cury - Jardim Matilde. Posteriormente, o Primeiro Secretário realizou a
leitura das indicações: Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
680/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Avenida Hassib Mofarrej. 681/19 - Solicita melhorias na iluminação
pública no entorno do Cemitério Municipal. Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 682/19 - Solicita a retirada de galhadas em toda a extensão da Rua Fernando
Sanches. 683/19 - Solicita a retirada de galhadas em toda a extensão da Rua João
Albano - Jardim Matilde. Indicação do Vereador Ariovaldo De Almeida Silva:
684/19 - Solicita a instalação de placas informativas de saída do Município para as
principais cidades da região e capital. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 685/19 - Solicita pintura de lombada existente na Rua 3 de Maio,
defronte à EMEI “Profa. Judith Leonis Villas Boas” - Vila Margarida. Indicação do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 686/19 - Solicita troca de lâmpadas
queimadas na viela entre a Rua Nilson Artusi e a Estação de Tratamento de Água e
Esgoto da SAE, no Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU), considerando a falta de
segurança que os moradores correm por causa da escuridão. 687/19 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade na Rua 3 de Maio, próximo ao nº 469 ou 489,
nas proximidades da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Ourinhos. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 688/19 - Solicita
reparos e melhorias na calçada entre as Ruas Maria Pulcinelli Pelegrino e José
Olímpio de Almeida - Jardim Europa, ao lado do Tênis Clube. Na sequência, o
Primeiro Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção dos
Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Mário Sérgio Pazianoto: 100/19 - De
congratulações e aplausos aos Policiais Militares Cabo Renato Taroco e Cabo Robson
Thiago de Souza, do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior - Marília, por terem
salvo a vida de um bebê de apenas três semanas, vítima de engasgamento,
devolvendo-o em segurança aos pais. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 101/19 De congratulações ao Centro de Treinamento Arena, Equipe Xandão Top Team e seus
atletas: João Pedro Borges de Lima, Edilson Borges de Lima, Leonardo Zanutto,
Elaine Francisca Zanutto e Alexssandro Hernandes Ferreira, pela participação no
Evento Fatality Combat, realizado na cidade de Ipaussu no dia 20 de abril de 2019,
onde Edilson Borges conquistou o 1º lugar na categoria 68 quilos e o “Léo”,
Leonardo Zanutto ficou com o 2º lugar na categoria 80 quilos. Moção do Vereador
Aparecido Luiz: 102/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Elcio Florêncio da Silva.
Moção dos Vereadores Raquel Borges Spada e Abel Diniz Fiel: 103/19 - De pesar
pelo falecimento do Pastor Edvaldo Moreira Carolino. Moção do Vereador Salim
Mattar: 104/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Rosalina Berraqueiro Bengozi.
Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 105/19 - De congratulações à Sra.
Cristiane Grava Gomes, funcionária da Prefeitura Municipal há 19 anos, pelo
excelente trabalho realizado na área da Robótica há 10 anos. Moção do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 106/19 - De congratulações ao Soldado PM Elder
Gleison Alves, PM do mês de março, por evidenciar postura profissional elevada e
atuação eficaz em diversas intervenções que resultaram em excelentes resultados
operacionais. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 107/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Antonio Carlos Lazanha. 108/19 - De pesar pelo falecimento do
Sr. Milton Terto da Silva. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima:
109/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria das Neves Garcia. 110/19 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Luiz Machado. 111/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. José Ramiro Sorelli. 112/19 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Antônio Manoel dos Santos. 113/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valdeci
Natalício dos Santos. As moções de congratulações serão deliberadas no presente
expediente enquanto as de pesar encontram-se aprovadas na sua forma regimental.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário
que a votação e a discussão dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada,
salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Sr. Presidente
colocou em votação o pedido do Vereador, APROVADO por unanimidade. Em
seguida, o Sr. Presidente consultou os Srs. Vereadores se havia alguma matéria a ser
destacada. O Senhor Vereador Ariovaldo de Almeida Lima pediu destaque nos
Requerimentos de nºs.: 1.186, 1.187, 1.188, 1.204 e 1.205/209. Em seguida, o
Senhor Vereador Mario Sérgio Pazianoto pediu destaque nos Requerimentos de nºs.:
1.189 e 1.191/2019. Logo após, o Senhor Vereador O Senhor Vereador Edvaldo
Lúcio Abel pediu destaque nos Requerimentos de nºs.: 1.182 e 1.183/209. Em
seguida, o Senhor Vereador José Carlos Viera dos Santos pediu destaque no

Requerimento de nº. 1.166/2019. Não havendo mais quem queira se manifestar, o
Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nºs.: 1.162 a
1.207/2019 e as Moções nº.s 100, 101, 105 e 106/2019, com exceção das matérias
destacadas. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores: Anísio Aparecido Felicetti,
Mário Sérgio Pazianoto, Alexandre Araujo Dauage, Abel Diniz Fiel, Flávio Luiz
Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, José Carlos Vieira dos Santos. Não havendo mais
quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em
votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que
conforme fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o
Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para responder às informações
solicitadas através de requerimentos. Logo após, o Senhor Presidente colocou em
discussão os requerimentos destacados: Requerimento de nº. 1.166 /2019. Fizeram
uso da palavra os Senhores Vereadores José Carlos Vieira dos Santos e Edvaldo
Lúcio Abel. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido requerimento foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de nº 1.182/2019. Fizeram uso da
palavra os Senhores Vereadores: Edvaldo Lúcio Abel, José Carlos Vieira dos Santos,
Abel Diniz Fiel, Flávio Luis Ambrozim, Ariovaldo de Almeida Silva, Anísio
Aparecido Felecetti, Mário Sérgio Pazianoto. Caio César De Almeida Lima e
Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido requerimento foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade Posteriormente, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de nº 1.183/2019. Fez uso da
palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo se
manifestar, o requerimento foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Findo o horário do expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o
intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente suspendeu a presente
sessão por 5 minutos para que a secretaria providenciasse os requerimentos de
urgência apresentados à mesa. 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 Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos
apresentados: Requerimento de Urgência nº. 1.208/2019 que requer urgência
especial de votação especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 18/2019.
Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei
Complementar nº 18/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que autoriza o Chefe
do Executivo Municipal a outorgar a concessão onerosa de uso de espaço público
para exploração comercial ou não de posto de abastecimento de aeronaves,

lubrificantes e demais produtos da cadeia de combustíveis, hangares para fins privado
e comercial, hotelaria específica para acolhimento, escola de aviação, lanchonetes,
restaurantes e outras atividades afins no Aeroporto Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei Complementar visa
autorizar o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar a concessão onerosa de
uso de espaço público, de área não edificada, situado no Aeroporto Municipal de
Ourinhos/SP, para exploração comercial de posto de abastecimento de combustíveis
para aeronaves, lubrificantes e demais produtos da cadeia de combustíveis
autorizados para Aeroportos pela ANP e ANAC; hangares para fins privado e
comercial; hotelaria específica para acolhimento; escola de aviação; lanchonetes;
restaurantes e outras atividades afins. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto
seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 29 de
abril de 2019. Assinado pela maioria dos Vereadores. Feita a leitura do requerimento,
o Senhor Presidente colocou em discussão. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti,
Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel, Salim Mattar e José
Carlos Vieira dos Santos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o
requerimento de urgência nº. 1.208/2019 foi colocado em votação nominal e
APROVADO com onze votos favoráveis e três votos contrários. Com a aprovação do
requerimento de urgência e por já contar com a apresentação da EMENDA nº. 01
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei Complementar nº. 18/2019 o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura para conhecimento do
plenário: EMENDA nº. 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei Complementar nº.
18/2019 de autoria do Chefe do Executivo Municipal, que autoriza o Chefe do
Executivo Municipal a outorgar a concessão onerosa de uso de espaço público para
exploração comercial ou não de posto de abastecimento de aeronaves, lubrificantes e
demais produtos da cadeia de combustíveis, hangares para fins privado e comercial,
hotelaria específica para acolhimento, escola de aviação, lanchonetes, restaurantes e
outras atividades afins no Aeroporto Municipal de Ourinhos e dá outras providências
Senhor Presidente, Proponho à Mesa, ouvido o douto Plenário, com fundamento no
artigo 151 do Regimento Interno, a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei
Complementar n°. 18/2019, alterando a ementa e o artigo 1º da presente matéria,
passando a vigorar com a seguinte redação: “Autoriza o Chefe do Executivo
Municipal a outorgar a concessão onerosa de uso de espaço público para
exploração comercial ou não de posto de abastecimento de aeronaves, lubrificantes e
demais produtos da cadeia de combustíveis, hangares para fins privado e comercial,
hotelaria específica para acolhimento, escola de aviação, associações de aeroclubes,
lanchonetes, restaurantes e outras atividades afins no Aeroporto Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.” “Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a outorgar a concessão onerosa de uso de espaço público, de
área não edificada, situado no Aeroporto Municipal de Ourinhos/SP, para
exploração comercial de posto de abastecimento de combustíveis para aeronaves,
lubrificantes e demais produtos da cadeia de combustíveis autorizados para
Aeroportos pela ANP e ANAC; hangares para fins privado e comercial; hotelaria
específica para acolhimento; escola de aviação; associações de aeroclubes;

lanchonetes; restaurantes e outras atividades afins.” JUSTIFICATIVA:
Apresentamos a presente matéria, com o objetivo de modificar a ementa e o artigo 1º
do Projeto de Lei Complementar nº 18/2019, incluindo “associações de aeroclubes”,
para que essas entidades também façam parte das categorias que possam participar do
processo. Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres pares para a
aprovação da presente Emenda Modificativa. Sala das Sessões, em 29 de abril de
2019, assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Realizada a leitura da Emenda,
o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel para atuar como
relator especial à Emenda 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 à Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA)
o Projeto de Lei Complementar nº. 18/2019: Senhor Presidente, após realizada as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de autoria do Vereador Flávio
Luís Ambrozim e demais Vereadores apresentada ao projeto supre de iniciativa do
Prefeito Municipal, que autoriza o Chefe do Executivo Municipal a outorgar a
concessão onerosa de uso de espaço público para exploração comercial ou não de
posto de abastecimento de aeronaves, lubrificantes e demais produtos da cadeia de
combustíveis, hangares para fins privado e comercial, hotelaria específica para
acolhimento, escola de aviação, lanchonetes, restaurantes e outras atividades afins no
Aeroporto 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 29 de abril de 2019. Edvaldo Lúcio Abel –
Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão a
Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocada em votação nominal, APROVADA com quatorze votos favoráveis.
Aprovada a Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA), o Senhor Presidente nomeou o
Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim para atuar como relator especial ao Projeto
de Lei Complementar nº. 18/2019 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 o Projeto de
Lei Complementar nº. 18/2019: Senhor Presidente, após realizada as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que
autoriza o Chefe do Executivo Municipal a outorgar a concessão onerosa de uso de
espaço público para exploração comercial ou não de posto de abastecimento de
aeronaves, lubrificantes e demais produtos da cadeia de combustíveis, hangares para
fins privado e comercial, hotelaria específica para acolhimento, escola de aviação,
lanchonetes, restaurantes e outras atividades afins no Aeroporto Municipal de
Ourinhos e dá outras providências, devido à complexidade da matéria entendo a
necessidade de ser encaminhado à procuradoria da Casa para análise mais detalhada
da citada matéria. Sala das Sessões, em 29 de abril de 2019. Flávio Luís Ambrozim –
Relator. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o parecer
que sugere encaminhamento do projeto em questão ao jurídico da Casa. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, o Primeiro Secretário fez a chamada de votação e o
parecer do relator foi REJEITADO com onze votos contrários e três votos favoráveis.
Prejudicado o parecer do relator, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto

de Lei Complementar nº. 18/2019. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Flávio Luís Ambrozim. Dando continuidade, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei Complementar nº. 18/2019. Não havendo quem queira se manifestar,
foi colocado em votação nominal, APROVADO com doze votos favoráveis e dois
votos contrários. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de voto
o Senhor Vereador Salim Mattar. Em seguida, o Senhor Presidente explicou aos
Senhores Vereadores que o Projeto de Lei Complementar nº 14/2019 apresentado
através de requerimento de urgência não será apreciado na presente Sessão Ordinária
por ficar prejudicado o pedido de urgência de acordo com o artigo 136, inciso 4 que
não poderá ser concedido urgência especial para qualquer projeto que tenha sido
apresentado após as 17 horas da quinta-feira que antecede a realização da sessão ou
com prejuízo da outra urgência já votada na semana passada, salvo casos de
segurança e calamidade pública. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor
Vereador José Carlos Viera dos Santos. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Salim Mattar. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Findo o horário regimental
e de acordo com o artigo 120 do regimento interno, o Senhor Presidente convocou os
Senhores Vereadores para a Quarta Sessão Extraordinária a ser realizada após o
encerramento da presente sessão. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Décima Terceira Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a
presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois ser
devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos arquivos
desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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