ATA DA VIGÉSIMA QUARTA 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 décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas e dois minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Vigésima Quarta Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Cícero de Aquino.
Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel,
Alexandre Araujo Dauage, 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
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a presente sessão. Na sequência o Senhor Presidente convidou o
Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage para compor a mesa diretora. Em seguida,
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. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a leitura dos Of ícios provenientes da Prefeitura Municipal em
resposta aos Requerimentos n.os: 1.341/2019 do Sr. Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimentos n.os: 1.249 e 1.436/2019 do Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage.
Requerimentos n.os: 1.064, 1.276, 1.285, 1.319, 1.321, 1.343, 1.348 e 1.458/2019 do
Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos n.os: 1.261, 1.262, 1.303,
1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.430, 1.431, 1.513 e 1.565/2019 do Sr. Aparecido Luiz.
Requerimentos n.os: 1.244, 1.315, 1.376, 1.378, 1.378, 1.421, 1.424, 1.428, 1.429 e
1.471/2019 do Sr. Vereador Ariovaldo de Almeida Silva; Requerimentos n.os: 1.388,
1.389, 1.397, 1.403, 1.404, 1.435, 1.476, 1.477, 1.480, 1.481, 1.483, 1.486, 1.538,
1.582 e 1.585/2019 do Sr. Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n.os:
1.334, 1.371, 1.414 e 1.418/2019 do Sr. Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos
n.os: 300, 455, 456, 740, 1.287, 1.288, 1.290, 1.291, 1.293, 1.296, 1.305, 1.307, 1.308,
1.310, 1.312, 1.313, 1.314, 1.351, 1.352, 1.355, 1.356, 1.382, 1.407, 1.408, 1.409,
1.410, 1.412, 1.451, 1.517, 1.560, 1.617, 1.621 e 1.632/2019 do Sr. Vereador Edvaldo
Lúcio Abel. Requerimentos n.os: 1.251, 1.335 e 1.573/2019 do Sr. Vereador Flávio
Luis Ambrozim. Requerimentos n.os: 1.274, 1.373, 1.426 e 1.530/2019 do Sr.
Vereador José Carlos Vieira dos Santos. Requerimentos n.os: 1.260, 1.322, 1.324,

1.366, 1.367 e 1.641/2019 do Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos
n.os: 1.340, 1.383, 1.384, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.440, 1.444, 1.445 e 1.487/2019
da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Requerimento n. o: 389/2019 do Sr. Vereador
Salim Mattar. Requerimento n.o: 343/2019 dos Srs. Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e
Salim Mattar. Requerimento n.o: 1.297/2019 Abel Diniz Fiel e Alexandre Araujo
Dauage. Convite da UVESP para o evento ALTERNATIVAS DE
DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS, que será realizado no dia 26 de
julho de 2019, das 14 às 18 horas, na Câmara Municipal de Monte Azul Paulista.
Convite do OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL para o 3º CONGRESSO
PACTO PELO BRASIL, com o tema: “Práticas Honestas na Relação PúblicoPrivada”, que será realizado entre os dias 26 e 28 de agosto, em Curitiba/PR. Ofício
nº 40/2019: Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência, a
substituição das páginas 2, 3, 6, 7 e 8 do Anexo II do Projeto de Lei Complementar
que dispõe sobre a valorização dos servidores efetivos na Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências, enviado através do Ofício nº. 36/11/19, de 11 de
junho de 2019, devido algumas alterações nas Funções de Confiança dos Cargos de
Gerente da Rede de Drenagem na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, Gerente da Central de Imunobiológicos e Gerente de Coas junto a Secretaria
Municipal de Saúde, Gerente de produção artística na Secretaria municipal de Cultura
e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
faltou a quantidade no Cargo de Gerente do Acessa São Paulo. Agradecemos a Vossa
Excelência a atenção dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade para
reiterar os protestos de nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Paulo
César Ferreirinha Testa – Prefeito Municipal em exercício. O Senhor Presidente
informou que os Ofícios lidos ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Dando
continuidade, o Sr. Presidente colocou em votação as Atas da 22ª e 23ª Sessão
Ordinária, APROVADAS por unanimidade e comunicou que foram apresentadas à
mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 71/2019, do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grades protetoras nas piscinas
residenciais. Projeto de Lei nº 72/2019, de iniciativa do Prefeito Municipal, que
altera dispositivos da Lei nº. 4.954, de 29 de junho de 2005, e suas alterações que
dispõe sobre a Organização do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 73/2019, de
autoria da Vereadora Raquel Borges Spada, que dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Praça Natividade Garcia de Assis). Projeto de Lei Complementar nº
27/2019, de procedência do Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 956, de 06 de abril de 2017, que dispõe sobre a instituição,
organização e atuação do Controle Interno no Município, nos termos do art. 89 da Lei
Orgânica do Município art. 31 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Federal nº.
101/2000 e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 28/2019, de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a valorização dos servidores efetivos
na Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 29/2019, procedente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
Reestruturação dos Cargos Comissionados da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 30 /2019, de

iniciativa do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar nº.
480, de 04 de julho de 2006, que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos - IPMO e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 31/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
revogação de outorga à Superintendência de Água e Esgoto – SAE dos serviços de
limpeza pública e dá outras providências. Projeto de Resolução nº 11/2019, do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que acrescenta os §§ 4º. e 5º. ao artigo 111 da
Resolução nº. 04, de 9 de junho de 1993 (Regimento Interno da Câmara). O Senhor
Presidente informou que 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: Parecer do Relator
da Comissão de Educação, Esporte e Cultura emitido ao Projetos de Lei n.º 64/2019:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que institui e inclui no
Calendário Oficial do Município a “Semana Municipal de Valorização do Patrimônio
Histórico e Cultural de Ourinhos” e dá outras providências, 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, 11 de julho de 2019. Caio César de
Almeida Presidente - Relator Anísio Aparecido Felicetti - Vice-Presidente, Mário
Sérgio Pazianoto – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente emitido a o Projeto de Lei nº 63/2019: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de procedência
do Vereador Salim Mattar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as unidades
lotéricas instalarem assentos para acomodação dos clientes, dispositivo de senha e
bebedouros, não havendo nenhum óbice, e como Relator 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, 11 de julho de 2019. Carlos Alberto Costa Prado Presidente - Relator,
Cícero de Aquino Vice-Presidente, Aparecido Luiz – Membro. O Senhor Presidente
informou que os projetos, cujos pareceres favoráveis acabaram de ser lidos, poderão
ser encaminhados às demais comissões competentes ou inseridos na ordem do dia das
próximas sessões. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do Parecer CONTRÁRIO da Comissão de Justiça e Redação
emitido ao Projeto de Lei n.º 39 /2019. Parecer da Comissão de Justiça e Redação
emitido ao Projeto de Lei n.º 39/2019: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito
Municipal, que exclui 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, como Relator
pela Comissão de Justiça e Redação, declaro CONTRÁRIO meu Parecer, tendo em
vista que o Ofício nº 09/2019, do referido Conselho, justifica a exclusão do
representante do Poder Legislativo porque o item não fazia parte do projeto original e

a sua inclusão fez que o número de conselheiros deixasse de ser paritário entre o
Poder Público e a Sociedade Civil, o que, na opinião da Comissão, poderia ser
resolvido com a nomeação de mais um membro. Sala das Comissões, 5 de julho de
2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente – Relator, Caio César de Almeida Lima
Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio – Membro. Logo após, o Senhor Presidente colocou
em votação o parecer contrário, APROVADO por unanimidade. Na sequência, o
Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 24ª.
Sessão Ordinária de 2019, conforme o regimento interno. Posteriormente, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos
Requerimentos. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.701/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 2.282/2018, que solicita a implantação de
lombofaixa na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo) - Jardim Guaporé. 1.702/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de melhorias na infraestrutura em toda a extensão
da Vila Soares. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.703/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar um programa municipal para que seja
revitalizada todas as áreas verdes do Município. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.704/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.156/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão
da Rua Comandante Leonor Pedrotti - Residencial Recanto dos Pássaros. 1.705/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.170/2018, que solicita recapeamento
asfáltico na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no perímetro da Vila Califórnia.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.706/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar equipe de fiscalização residencial,
visando identificar piscinas desprovidas de grades de segurança. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.707/19 - Requer informações sobre quando a
Prefeitura priorizará com recapeamento ou reperfilamento asfáltico as ruas, que estão
em estado crítico e realmente precisam de atenção, dos bairros mais distantes, como:
Jardim Anchieta, Jardim das Paineiras, Jardim Vereda I, Residencial Regina Brisola,
Parque Pacheco Chaves, Vila Musa, Residencial Vandelena Moraes Freire,
Residencial Oswaldo Brizola entre outros. 1.708/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 3.148/2017, que requer informações a respeito de quanto foi
arrecadado com os ingressos vendidos com o evento Arena Cross. 1.709/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.150/2017, que requer informações a respeito
de quais entidades e a quantidade de alimentos que serão encaminhados a cada uma,
arrecadados com o evento Arena Cross. 1.710/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 3.161/2017, que requer informações a respeito da prestação de
contas do evento Arena Cross, ocorrido em nosso Município. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.711/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando implantar mais escolinhas de futebol no
Município. 1.712/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 600/2017, que
requer informações sobre a possibilidade de se criar um Parque Tecnológico para
instalação de indústrias de alta tecnologia. 1.713/19 - Requer informações sobre as
possíveis parcerias público-privadas que podem beneficiar o Município. 1.714/19 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um programa de apoio a
micro e pequenas empresas de nossa cidade, visando à geração de empregos.

1.715/19 - Requer informações sobre a atual situação do déficit habitacional em
nosso Município. 1.716/19 - Requer informações sobre a existência de estudos para
providências quanto ao trânsito de veículos na Rua Lourenço Jorge, defronte à EMEF
"Prof. Francisco Dias Negrão" - Vila São Luiz, visto os diversos registros de
acidentes ocorridos com alunos ao atravessar a referida via pública. Requerimento
dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada: 1.717/19 Requer informações sobre a possibilidade de se comprar três monitores paramétricos
para a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimentos dos Vereadores Raquel
Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti: 1.718/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se comprar um aparelho ultrassom portátil à beira do leito para a
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 1.719/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se comprar um eletrocardiógrafo para a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 1.720/19 Requer informações sobre a possibilidade de se comprar camas com grades e rodas
para atendimento aos pacientes da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimento
dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada: 1.721/19 Requer informações sobre a possibilidade de se comprar poltronas para
acompanhantes dos pacientes da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimentos
dos Vereadores Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti: 1.722/19 Requer informações sobre a possibilidade de se comprar poltronas para os pacientes
da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", pois muitas estão quebradas. 1.723/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se comprar macas com grades e rodas para
atendimento aos pacientes da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.724/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma e pintura na EMEF "Profa. Josefa Navarro
Lemos", principalmente na fachada da unidade de ensino. 1.725/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se designar vigias para as praças públicas do
Município. Requerimento do Vereador José Carlos Vieira Dos Santos: 1.726/19 Requer informações sobre a possibilidade de se notificar o proprietário de área
localizada na Rua Francisco Menezes até a Rua Acácio Souza Melo - Parque Pacheco
Chaves, quanto às melhorias (construção de passeio público). Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.727/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de destocar as árvores cortadas existentes em todos os bairros e centro
do nosso Município. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.728/19 Requer informações sobre a possibilidade de dar continuidade na pista de caminhada
da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas até o final da avenida. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.729/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar estacionamento em 45 graus, com recuo, no entorno da Praça da “Feira
da Lua” - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.730/19 - Requer cópias de todas as notas fiscais
pagas na realização do evento Arena Cross, ocorrido em nosso Município. 1.731/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 395/2019, que requer informações do
total dos valores gastos com infraestrutura e shows para o final de ano, em Ourinhos.
1.732/19 - Requer informações a respeito da falta de água em toda a região do Jardim
Matilde, prejudicando os moradores e comércio da região. 1.733/19 - Requer
informações a respeito dos gastos com o Carnaval 2019, no município de Ourinhos.

1.734/19 - Requer informações a respeito de melhorias ou revitalização na praça
próxima à EMEF "Profa. Jandira Lacerda Zanoni" - Jardim Itamaraty, com academia
da saúde. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.735/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar perfuração de poço artesiano a fim de
suprir a necessidade da falta de água no Jardim São Carlos e Adjacências.
Requerimento do Vereador Ariovaldo De Almeida Silva: 1.736/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir rotatória no cruzamento das Ruas
Benedito José Pinheiro, Ângelo Barone e João de Pontes - Jardim Tropical.
Requerimentos do Vereador Cícero De Aquino: 1.737/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação pública com lâmpadas de
LED em toda a extensão da rua de terra localizada entre as Ruas Antônio Medalha e
15 de Novembro - Vila Margarida, conhecida como Rua do Carvoeiro. 1.738/19 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar nova avaliação sobre a
implantação de obstáculos (redutor de velocidade) na Rua Paschoal Henrique Jardim Santa Fé. 1.739/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
1.024/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar calçamento
na entrada do Jardim Itamaraty, na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, devido
ao tráfego de pessoas no local, a fim de se evitar acidentes. 1.740/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 691/2018, que solicita a instalação de redutor de
velocidade ou lombofaixa na Rua Pedro Fernandes Sândano, no trecho às margens do
lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 1.741/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 811/2019, que solicita troca de lâmpada na Rua Heráclito
Sândano, defronte ao nº 35 - Vila Sândano. Requerimentos do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 1.742/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
139/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se criar a Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 1.743/19 - Requer informações
sobre os Conselhos Municipais de Ourinhos. 1.744/19 - Requer informações sobre
quando o convênio com a ADAO - Associação dos Defensores dos Animais de
Ourinhos - será renovado, com valores reajustados. 1.745/19 - Requer informações
sobre o atendimento ao Requerimento nº 178/2019, que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 2.546/2018, que requer informações da APAE - Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos - sobre a possibilidade de se instalar a casa
terapêutica para criança com autismo, que possa contemplar a demanda reprimida.
1.746/19 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 209/2019,
que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.375/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se criar o CAPS Infantil em Ourinhos. 1.747/19
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.196/2019, que requer informações
sobre programação e/ou estudos visando construir sanitários adaptados no Velório
Municipal. 1.748/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 805/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, a Semana do Ver e Ouvir, visando prevenir problemas de
origem auditiva e visual relacionados à aprendizagem, bem como proporcionar uma
igualdade de condições e inserção social, produtiva, intelectual e de cidadania dos
alunos da Rede de Ensino. 1.749/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
241/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se implantar parques

infantis adaptados para crianças com deficiência. 1.750/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 1.021/2019, que requer informações sobre a possibilidade de
se instalar piso tátil nos principais pontos da cidade, visando orientar o deslocamento
de pessoas com deficiência visual. 1.751/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.022/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar semáforos sonoros no Município, com o objetivo de orientar pessoas com
deficiência visual, durante a travessia pelas vias públicas. 1.752/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.326/2019, que requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre como são realizados os exames preventivos de
mamografia em pessoas com deficiência, tendo em vista que o despreparo dificulta o
acesso delas a esse exame. 1.753/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.651/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se adequar as escolas
públicas em relação à acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, por meio da sinalização com piso tátil, instalação de barras de apoio nos
sanitários, vaga de estacionamento exclusiva, adaptação de telefones públicos, salas,
parques de recreação, etc. 1.754/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.451/2018, que 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. 1.755/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 54/2019,
que requer informações sobre acessibilidade na Prefeitura Municipal de Ourinhos.
1.756/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 781/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir ciclovia na Avenida Vitalina
Marcusso, melhorando a acessibilidade e mobilidade urbana naquela região. 1.757/19
- Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 147/2019, que reitera,
em seu inteiro teor, os Requerimentos n°s 1.247/2017 e 3.709/2017, que requerem
informações sobre a possibilidade de se instalar redutor de velocidade na Avenida
Miguel Cury - Nova Ourinhos. Requerimentos do Vereador Flávio Luis
Ambrozim: 1.758/19 - Requer informações sobre se há farmacêuticos em todos os
dispensários de medicamentos do Município. 1.759/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para a abertura da Rua 12 de Outubro interligando
com a Rua Vitório Christoni. 1.760/19 - Requer informações sobre os blocos de
concreto implantados nas ruas de nossa cidade. Requerimentos do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 1.761/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar rampas de acessibilidade na Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló),
onde ocorre a feira da lua, a fim de ampliar a inclusão e acessibilidade para pessoas
com deficiência. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações apresentadas à mesa: Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.090/19 - Solicita o recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Alonso Faustino Dias - Residencial Recanto dos Pássaros. 1.091/19 Solicita o recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Marina Saladini Alves - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Indicações do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.092/19 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua Onofre Alves Moreira, próximo ao nº 1.828 - Parque
Pacheco Chaves. 1.093/19 - Solicita a repintura da lombada localizada na Rua
Maurício Biondo Netto, próxima ao nº 350 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo

Murante. Indicação do Vereador Raquel Borges Spada: 1.094/19 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Rua Alzira Gomes Queirós, defronte ao nº 202.
Indicação do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.095/19 - Solicita a
implantação de redutores de velocidade (lombada) na Rua Benjamin Constant,
próximo ao Colégio Dom Gaspar – Centro. Indicações do Vereador Ariovaldo de
Almeida Silva: 1.096/19 - Solicita pintura de sinalização de solo para demarcação de
vagas de estacionamento na Rua do Expedicionário, entre os nºs 36 e 500, no trecho
que possui três faixas de rolamento. 1.097/19 - Solicita a reinstalação de cobertura em
ponto de ônibus localizada na Rua Eurico Amaral Santos, em frente ao nº 651, a qual
caiu no último final de semana. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.098/19 Solicita a implantação de redutor de velocidade em pontos estratégicos da Rua
Henrique Terçariol - Vila Operária. 1.099/19 - Solicita a implantação de passagem de
acessibilidade para cadeirantes no cruzamento da Rua Narciso Migliari com a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 1.100/19 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade na Rua Moacir Cassiolato, em frente ao nº 181. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.101/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em
todos os cruzamentos do Jardim Santos Dumont. Indicação do Vereador Abel Diniz
Fiel: 1.102/19 - Solicita a implantação de passagem de acessibilidade para
cadeirantes no cruzamento da Rua Pedro de Toledo com a Avenida Jacinto Ferreira de
Sá. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.103/19 - Solicita a
realização de fresagem (cascalho asfáltico) na Rua Joaquim Gomes da Silva, paralela
à UBS "Região Oeste" - Jardim São Judas Tadeu. 1.104/19 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Antônio Pires de Campos - Jardim dos Bandeirantes. Indicações do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 1.105/19 - Solicita implantação de faixa de estímulo à
redução de velocidade na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao n° 757. 1.106/19 Solicita a construção, com urgência, de cobertura no ponto de ônibus localizado na
praça entre as Ruas Manoel Francisco de Angelo e Benedita Maria Goes - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.107/19 - Solicita reforma e pintura de
lombada na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao n° 757. 1.108/19 - Solicita
implantação de redutor de velocidade no cruzamento da Rua Lopes Trovão com a
Rua Arlindo Luz. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.109/19 - Solicita a
retirada de galhadas da Rua Jarbas Alves de Campos, defronte o n° 303 - Vila Boa
Esperança. 1.110/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada) na
Rua Rio de Janeiro, defronte o n° 458. 1.111/19 - Solicita pavimentação asfáltica em
rua de terra localizada entre as Ruas Antônio Medalha e 15 de Novembro - Vila
Margarida. 1.112/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) em
rua de terra localizada entre as Ruas Antônio Medalha e 15 de Novembro - Vila
Margarida, conhecida como passagem do carvoeiro. 1.113/19 - Solicita o
rebaixamento de guia na Rua do Expedicionário, entre as esquinas do n° 1.551.
1.114/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cristóvão
Colombo - Vila Sá. 1.115/19 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Cristóvão Colombo - Vila Sá. 1.116/19 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Antônio Medalha - Vila Margarida.
1.117/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Silva

Jardim, defronte ao n° 929. 1.118/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Antônio Medalha - Vila Margarida. Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.119/19 - Solicita pintura de faixas demarcatórias de trânsito
“PARE” no cruzamento da Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo com a Rua
Manoel Vieira Júnior - Jardim Europa. 1.120/19 - Solicita repintura de faixas
demarcatórias de trânsito “PARE” na Rua 21 de Abril - Vila Margarida. Logo após, o
Primeiro Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moções do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 229/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. João
Batista Costa. 230/19 - De congratulações à Paróquia Catedral Senhor Bom Jesus,
pelos 100 anos em nosso Município. 231/19 - De pesar pelo falecimento do jovem
Lucas Alexandre da Silva Santos. 232/19 - De congratulações à ECO - Equipe de
Canoagem de Ourinhos e aos membros do Projeto Cidade Verde, pela ação de
limpeza do Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes - Nova Ourinhos. 233/19 - De
pesar falecimento de Maria Amélia Gonçalves Fandaruf. Moção do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 234/19 - De congratulações e aplausos ao casal
Sebastião Delphino de Oliveira e Jorgina Augusta Leme de Oliveira, pela pura
demonstração de amor e companheirismo, comemorando Bodas de Ouro de
casamento, 50 anos de feliz união conjugal a ser celebrado dia 20/07/2019. Moção do
Vereador Aparecido Luiz: 235/19 - De congratulações e aplausos ao Sr. Sebastião
Generoso Barbosa e toda a sua equipe de organizadores, pela linda festa julina
realizada no dia 6 de julho, no Jardim Nazareth. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauagen: 236/19 - De congratulações à Dona Emery Merege Farah, pelo
recebimento da medalha de honra concedida pela respeitável Academia de Letras e
Artes. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 237/19 - De congratulações
pela realização do projeto de ação social Fios Solidários. 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. Por
questão de ordem o Sr. Vereador Ariovaldo de Almeida Silva pediu destaque na
moção de nos 234/2019, também fez pedido de destaque o Sr. Vereador Mário Sérgio
Pazianoto no Requerimento nº 1706/2019. Não havendo mais pedidos de destaque, o
Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos n.ºs 1.701 a 1.762/2019 e
as Moções n.os 230, 232, 234 a 237/2019. Fizeram o uso da palavra os Srs.
Vereadores: Alexandre Araujo Dauage, Raquel Borges Spada, Ariovaldo de Almeida
Silva, Edvaldo Lúcio Abel, Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís Ambrozim,
Aparecido Luiz. Logo após, o Senhor Presidente suspendeu a presente sessão.
Reaberta a sessão e dando continuidade, fez o uso da palavra o Sr. Vereador 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. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão as matérias

destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores: Mário Sérgio
Pazianoto, José Carlos Vieira dos Santos, Aparecido Luiz, Alexandre Araujo Dauage
e Edvaldo Lúcio Abel. Não havendo mais quem queira se manifestar, as matérias
foram colocadas em votação e APROVADAS por unanimidade. Em seguida, fizeram
o uso da tribuna no expediente os Senhores Vereadores Alexandre Araujo Dauage e
Cícero de Aquino. 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, 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 (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos Requerimentos de Urgência apresentados:
Requerimento 1.763/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 72/2019. 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 nº 72/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que altera dispositivos
da Lei nº. 4.954, de 29 de junho de 2005, e suas alterações que dispõe sobre a
organização do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A presente urgência visa
suprimir eventuais questionamentos a cerca do tema “base de contribuição
previdenciária”, compatibilizar as necessidades da administração juntamente ao
entendimento encampado pelo Tribunal de Conta do Estado de São Paulo nas
fiscalizações dos últimos anos, adequar a legislação em conformidade com a proposta
de alteração da Lei Complementar nº. 480/2006 e a alteração proposta da criação do
“jeton” visa auxiliar no custeio dos gastos de locomoção e alimentação dos
Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 15 de julho de 2019. Assinado pelos Senhores Vereadores.
Requerimento 1.764/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 27/2019. 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 27/2019, proveniente do Prefeito
Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 956, de 06 de abril de
2017, que dispõe sobre a instituição, organização e atuação do Controle Interno no
Município, nos termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município art. 31 da
Constituição Federal e art. 59 da Lei Federal nº. 101/2000 e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: A presente urgência visa alterar o item “B” do Anexo único da Lei
Complementar acima citado, devido a alteração de todas as Funções Gratificadas para
Função de Confiança. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado
em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 15 de julho de

2019. Assinado pelos Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.765/2019 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2019. 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 28/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
valorização dos servidores efetivos na Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: A presente urgência visa adequar financeiramente
alguns cargos de função de confiança que durante o envio da proposta ao Poder
Legislativo sofreram impacto financeiro inferior, como também houve a necessidade
de adequar algumas atribuições das funções de confiança, como também a criação de
novas funções de confiança e suas atribuições. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 15 de julho de 2019. Requerimento nº 1.766/2019 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 29/2019. 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 29/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
reestruturação dos cargos comissionados da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A presente urgência visa alterar
a estrutura de cargos comissionados da SAE, a fim de proporcionar melhor
adequação à realidade e às necessidades da Autarquia, com reflexo direto na melhor
prestação de serviços, bem como atender às orientações do TCE/SP, em especial no
que concerne à estrutura da Controladoria Interna, seguindo as orientações da cartilha
elaborada pela Corte de Contas. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja
apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 15 de
julho de 2019. Assinado pelos Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.767/2019
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 30/2019.
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 30/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que altera
dispositivos da Lei Complementar nº. 480, de 04 de julho de 2006, que dispõe sobre a
reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: A presente urgência visa adequar à estrutura
administrativa deste Instituto de Previdência Municipal - IPMO à sua atual
necessidade, buscando a melhoria do atendimento dos seus serviços e informações
prestadas aos seus usuários, abrangendo: servidores ativos, inativos e pensionistas
além de outros tais como: Ministério da Previdência Social, Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, Ministério Público, Receita Federal, Instituto Nacional de
Seguridade Social, instituições financeiras e outros. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 15 de julho de 2019. Assinado pelos Senhores Vereadores.
Requerimento nº 1.768/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei Complementar nº 31/2019. 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 31/2019, proveniente do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a revogação de outorga à Superintendência de
Água e Esgoto – SAE dos serviços de limpeza pública e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: A presente urgência visa resolver o problema enfrentado pela
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE, pois, com a edição da Lei
Complementar nº. 193/1997, foram repassados os serviços de coleta de lixo
domiciliar e de varrição à SAE sem a devida remuneração e, posteriormente, a edição
da Lei Complementar nº. 458/2005, a questão da remuneração dos serviços de coleta
de lixo domiciliar foi sanada, contudo, a remuneração da varrição, a qual somente
poderia ser obtida através de imposto, permaneceu sem resolução. Inclusive, já houve
apontamento desta situação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo
imperiosa a sua correção. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja
apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 15 de
julho de 2019. Assinado pelos Senhores Vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento n° 1.763/2019. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais
querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação nominal,
APROVADO com 3 votos contrários e 10 votos favoráveis. Por questão de ordem,
fez o uso da palavra para justificativa de voto o Senhor Vereador Salim Mattar. Na
Sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Carlos Alberto Costa
Prado para atuar como Relator Especial ao projeto e suspendeu a sessão para
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do Parecer do Relator Especial ao projeto. Parecer do relator especial ao
Projeto de Lei nº 72/2019: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei nº. 4.954, de 29 de
junho de 2005, e suas alterações que dispõe sobre a organização do Regime de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras
providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 15
de julho de 2019. Carlos Alberto Costa Prado – Relator. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n º 72/2019. Ninguém querendo se
manifestar, o projeto foi colocado em votação e APROVADO. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento n° 1.764/2019. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Abel
Diniz Fiel, Caio César de Almeida Lima e Salim Mattar. Ninguém mais querendo se
manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação nominal, APROVADO
com 3 votos contrários e 10 votos favoráveis. Na Sequência, o Senhor Presidente
nomeou o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel para atuar como Relator Especial ao
projeto e suspendeu a sessão para elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer do Relator Especial ao
projeto. Parecer do relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2019:
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal,
que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 956, de 06 de abril de 2017, que
dispõe sobre a instituição, organização e atuação do Controle Interno no Município,

nos termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município art. 31 da Constituição Federal e
art. 59 da Lei Federal nº. 101/2000 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 15 de julho de 2019. Abel Diniz Fiel – Relator.
Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n º 27/2019.
Ninguém mais querendo se manifestar, o referido projeto foi colocado em votação
nominal, APROVADO com 3 votos contrários e 10 votos favoráveis. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento n° 1.765/2019. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel e
Ariovaldo de Almeida Silva. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido
requerimento foi colocado em votação nominal, APROVADO com 3 votos contrários
e 10 votos favoráveis. Na Sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador
Alexandre Araujo Dauage para atuar como Relator Especial ao projeto e suspendeu a
sessão para elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do Parecer do Relator Especial ao projeto. Parecer do
relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2019: Senhor Presidente,
após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
valorização dos servidores efetivos na Prefeitura 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 15
de julho de 2019. Alexandre Araujo Dauage – Relator. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n º 28/2019. Ninguém mais
querendo se manifestar, o referido projeto foi colocado em votação nominal,
APROVADO com 3 votos contrários e 10 votos favoráveis. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento n° 1.766/2019. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel.
Ninguém mais querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado em
votação nominal, APROVADO com 3 votos contrários e 10 votos favoráveis. Na
Sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Anísio Aparecido
Felicetti para atuar como Relator Especial ao projeto e suspendeu a sessão para
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do Parecer do Relator Especial ao projeto. Parecer do relator especial ao
Projeto de Lei Complementar nº 29/2019: Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a reestruturação
dos cargos comissionados da Superintendência de Água e Esgoto 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 15
de julho de 2019. Anísio Aparecido Felicetti – Relator. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n º 29/2019. Ninguém mais
querendo se manifestar, o referido projeto foi colocado em votação nominal,
APROVADO com 3 votos contrários e 10 votos favoráveis. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento n° 1.767/2019. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, José
Carlos Vieira dos Santos e Salim Mattar. Por questão de ordem, o Senhor Vereador

Caio César de Almeida Lima solicitou a continuidade dos trabalhos ao tempo
necessário devido ao horário regimental. Em seguida, o Senhor Presidente colocou a
solicitação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Ninguém mais querendo
se manifestar e dando continuidade, o referido requerimento foi colocado em votação
nominal, APROVADO com 3 votos contrários e 10 votos favoráveis. Na Sequência, o
Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Aparecido Luiz para atuar como
Relator Especial ao projeto e suspendeu a sessão para elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer do
Relator Especial ao projeto. Parecer do relator especial ao Projeto de Lei
Complementar nº 30/2019: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar nº.
480, de 04 de julho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos - IPMO 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 15 de julho de 2019. Aparecido Luiz – Relator.
Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n º 30/2019.
Ninguém mais querendo se manifestar, o referido projeto foi colocado em votação
nominal, APROVADO com 4 votos contrários e 9 votos favoráveis. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento n° 1.768/2019. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim, Ariovaldo de
Almeida Silva, Abel Diniz Fiel, Edvaldo Lúcio Abel, José Carlos Vieira dos Santos e
Salim Mattar. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido requerimento foi
colocado em votação nominal, APROVADO com 3 votos contrários e 10 votos
favoráveis. Por questão de ordem, fizeram o uso da palavra para justificativa de voto
os Senhores Vereadores: José Carlos Viera dos Santos, Salim Mattar e Flávio Luís
Ambrozim. Na Sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Ariovaldo
de Almeida Silva para atuar como Relator Especial ao projeto e suspendeu a sessão
para elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do Parecer do Relator Especial ao projeto. Parecer do relator
especial ao Projeto de Lei Complementar nº 31/2019: Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
revogação de outorga à Superintendência de Água e Esgoto – SAE dos serviços de
limpeza pública 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 15 de julho de 2019. Ariovaldo de Almeida Silva – Relator. Em
seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n º 31/2019.
Ninguém mais querendo se manifestar, o referido projeto foi colocado em votação
nominal, APROVADO com 3 votos contrários e 10 votos favoráveis. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 41/2019: Oriundo 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. Ninguém querendo se manifestar,

o referido projeto foi colocado em votação nominal, APROVADO com 3 votos
contrários e 10 votos favoráveis. Ninguém querendo se manifestar, o referido projeto
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei 53/2019, da Vereadora Raquel
Borges Spada, que cria “Dia da Beleza do Idoso” no município de Ourinhos em
parceria com cabeleireiros, manicures, designers, empresas, maquiadores e outros,
com a finalidade de proporcionar um dia de valorização, cuidados e resgate da
autoestima. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada.
Ninguém mais querendo se manifestar, o referido projeto foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei 59/2019, de autoria dos Vereadores Raquel Borges Spada,
Alexandre Araujo Dauage e Abel Diniz Fiel, que institui o "Dia do Protetor de
Animais” no município e dá outras providências. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores: Raquel Borges Spada, Alexandre Araujo Dauage, Edvaldo
Lúcio Abel. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido projeto foi colocado
em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente
informou que a Câmara estará em recesso parlamentar de 18 a 31 de julho, não
havendo sessões ordinárias nesse período, conforme fundamento no regimento
interno e na lei orgânica. Não havendo nada mais nada a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima Quarta 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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