ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA 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 nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas e sete minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Vigésima Sétima Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
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, Raquel Borges Spada e Salim Mattar. (quinze Vereadores presentes).
O Sr. Presidente informou aos Senhores Vereadores, que estava aberta a inscrição
para o uso da palavra no expediente com o tema livre, devendo ser realizada junto ao
Primeiro Secretário. 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. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 26ª
Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da
Senhora Ana Flávia Godói. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges
Spada solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Senhora Sebastiana Sola.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos Ofícios
recebidos: Ofício nº 201/19/GAB-SAE da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS encaminhando cópia dos processos de compras e serviços
do mês de julho de 2019. O Senhor Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão
a disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Logo após, o Sr.
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº. 76/19 do Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei nº. 6.507, de 6
de maio de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção da Língua Brasileira
de Sinais - LIBRAS - pelas entidades e estabelecimentos públicos e privados de
atendimento ao público situados no Município de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Resolução nº 12/19 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que cria Comissão
de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar a prestação de contas da 52ª.

Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos (FAPI), realizada em 2018. Logo após, o
Primeiro Secretário realizou a Leitura dos Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça
e Redação ao Projeto de Lei nº. 65/2019: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel, que altera a Lei n° 5.937, de 22 de maio de 2013, alterada pela Lei n°
6.439, de 25 de junho de 2018, que determina a publicação, quadrimestralmente, dos
dados referentes aos cargos em comissão e dos cargos de provimento efetivo que
exercem funções gratificadas do Poder Executivo Municipal, 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, 14 de agosto de 2019. Alexandre Araujo
Dauage Presidente - Relator, Caio César de Almeida Lima Vice - Presidente e
Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 73/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada,
que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Natividade Garcia de
Assis), 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, 14 de agosto
de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente - Relator, Caio César de Almeida Lima
Vice - Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 74/2019: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Alexandre Araujo Dauage, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (UBS
"Enfermeiro Célio Massoni"), 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, 14 de agosto de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente - Relator,
Caio César de Almeida Lima Vice - Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro.
Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº. 57/2019:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria a “Lei da Vida” Uma Semana Municipal de Mobilização e Conscientização para Doação de Medula
Óssea e Cordão Umbilical no Município de Ourinhos” e dá outras providências, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Saúde e Assistência Social,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 19 de agosto
de 2019. Edvaldo Lúcio Abel – Relator, Flávio Luís Ambrozim - Vice-Presidente,
Raquel Borges Spada – Membro. Na sequência, o Senhor Presidente informou que
seriam apresentadas as matérias relativas à 27ª Sessão Ordinária de 2019, conforme o
regimento interno. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.896/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de que todo o calçamento das Ruas do Expedicionário, Paraná, Arlindo Luz e Rio de
Janeiro e da Avenida Dr. Altino Arantes recebam o rebaixamento nas guias nos

cruzamentos das Ruas Francisco Romero, Silva Jardim, Lopes Trovão, Dom Pedro I,
Benjamin Constant, Paulo Sá, Monsenhor Cordova, Cardoso Ribeiro, Antônio Carlos
Mori, 9 de Julho, São Paulo, Souza Soutelo, da Travessa Vereador Abrahão Abujamra
e da Avenida Gastão Vidigal, para que assim a locomoção dos cadeirantes seja de
fácil acesso a todos os comércios das ruas citadas. 1.897/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se rebaixar as guias para acessibilidade nas Rua Euclides da
Cunha, Ari Barroso, Joaquim de Azevedo - Jornalista, Silva Jardim, Dom Pedro I,
Benjamin Constant, Senador Salgado Filho, Governador Armando Sales, Álvaro
Ferreira de Moraes, José Galvão e Ataliba Leonel, pois todas essas ruas dão acesso a
um grande número de clínicas médicas existentes. 1.898/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se notificar o proprietário de terreno da Rua Vereador Ary
Archangelo Cardoso de Mattos, ao lado do nº 133, na Vila Villar, para que realize
roçada e limpeza. 1.899/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar mais lixeiras na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximo ao nº 1.760.
1.900/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagens -, sobre a possibilidade de se construir uma passarela na Rodovia Raposo
Tavares no Km 374,750, interligando a Rua Prof. Francisco Dias Negrão com a Rua
Vereador Geraldo Bernardini - Parque Minas Gerais Seções I e II -, no trecho urbano
do Município, pois os moradores da região possuem muita dificuldade para fazer a
travessia pela rodovia, ocasionando, assim, perigo para suas vidas em razão ao
intenso tráfego de carros. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.901/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos n°s.
2.710/2018 e 440/2019, referentes a possibilidade de se realizar concurso público
para cargos de serviços gerais, pois há uma grande falta de funcionários, inclusive
para a manutenção da limpeza do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. 1.902/19 - Requer informações sobre a
possibilidade da criação do Programa de Atenção ao Egresso e Família.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.903/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no calçamento da Praça
João Fonseca - Vila Kennedy. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.904/19 - Requer informações, junto ao hemocentro do município de Marília, sobre
a possibilidade de se realizar uma campanha para doação de medula óssea, utilizando
como ponto referencial uma escola municipal de Ourinhos. 1.905/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando a realização de
concurso público para serviços gerais na educação. Requerimento do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.906/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
3.326/2017, que reitera a Indicação nº 1.536/2017, que solicita a construção de rampa
de acessibilidade na calçada de entrada dos alunos à sala multifuncional e à quadra
poliesportiva da EMEI "Pacheco Chaves" - Parque Pacheco Chaves. Requerimentos
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.907/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar atendimento odontológico na UBS "Tiãozinho" - Vila
São Luiz. 1.908/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
atendimento odontológico na UBS "Daniel Baltus" (UBS do CAIC). 1.909/19 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atendimento odontológico
da UBS "Dr. Ricardo Franklin Mello" - Parque Minas Gerais. Requerimento do

Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.910/19 - Requer informações sobre as
emendas destinadas ao Município nos últimos cinco anos. Requerimentos do
Vereador Flávio Luis Ambrozim: 1.911/19 - Requer informações sobre os valores
gastos com a iluminação pública no ano de 2017. 1.912/19 - Requer informações
sobre os valores gastos com a iluminação pública no ano de 2018. 1.913/19 - Requer
informações sobre os valores gastos com a iluminação pública, de janeiro de 2019 até
a presente data. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.914/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo com temporizador entre a
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves e a Rua 7 de Setembro. Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 1.915/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos para que se torne mão única de direção a Rua Ezequias Nogueira
de Souza - Jardim América. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.916/19 - Requer cópia de todos os documentos do Processo Licitatório, na
modalidade Chamamento Público, para a seleção dos organizadores da 52ª Feira
Agropecuária e Industrial – FAPI. 1.917/19 - Requer informações a respeito da
compra do conjunto de braços dos postes de iluminação pública e lâmpadas de LED,
para a iluminação pública do Município. 1.918/19 - Requer cópia das notas fiscais de
todos os materiais, equipamentos e dispositivos comprados para a UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". 1.919/19 - Requer informações do Superintendente da SAE Superintendência de Água e Esgoto, a respeito do plano de ações para sanar o
problema de falta de água do Município, com o cronograma e previsão de
investimentos, considerando que a resolução do problema de falta de água foi uma
promessa de campanha do Prefeito. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.920/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o
estacionamento da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". Requerimento do
Vereador Flávio Luis Ambrozim: 1.921/19 - Requer informações sobre os gastos
com a construção da pista de caminhada desde o início do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá até o Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.922/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar horta comunitária (medicamentos fitoterápicos) em
todas as unidades de saúde. Requerimentos do Vereador José Carlos Vieira dos
Santos: 1.923/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio
público (calçada) em terreno baldio localizado na Rua República, defronte ao n° 648
- Vila Odilon. 1.924/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
passeio público (calçada) em terreno baldio localizado na Rua República, ao lado do
n° 921 - Vila Odilon. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.925/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 915/2017, que solicita a
instalação de poste de iluminação pública na Rua Serafim Signorini - Nova Ourinhos,
próximo à passagem em nível do Jardim Santa Fé. Requerimentos do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 1.926/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar mão única, no sentido centro/bairro, na Rua Pedro Fernandes
Sândano - Jardim Eldorado. 1.927/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar mão única, sentido centro/bairro, na Rua João Bond - Jardim Eldorado.
1.928/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de
indicação de altura no pontilhão da Rodovia Raposo Tavares na Rua Ângelo

Sedassari. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.929/19 Encaminha abaixo-assinado de moradores e comerciantes da Rua Cardoso Ribeiro,
que solicitam urgente recapeamento asfáltico e melhorias na infraestrutura na via
pública, com sinalização de solo, placas e outros recursos, visando maior segurança
aos transeuntes, ao fluxo do tráfego em geral e melhores condições às atividades de
comércio, ratificando o Requerimento n°. 1.894/2019. Requerimento do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.930/19 - Reitera os Requerimentos nºs 2.436/2018 e
547/2019, referentes ao cronograma de execução do projeto para a instalação dos
quatro Ecopontos no Município. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.931/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
calçamento da Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy. 1.932/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir área ou recuo de embarque e
desembarque, com cobertura, para veículos particulares/comuns, defronte ao
Ourinhos Plaza Shopping. 1.933/19 - Requer informações sobre providências com
relação ao trânsito no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Rua do
Expedicionário, devido à dificuldade da travessia de veículos no local.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.934/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.487/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se instituir o Programa de Inserção de Egressos do Sistema
Penitenciário no mercado de trabalho e encaminha minuta de projeto de lei.
Requerimento do Vereador Salim Mattar: 1.935/19 - Requer informações sobre
projeto e cronograma de execução e instalação de dispositivo de trânsito na Avenida
Domingos Camerlingo Caló, em entroncamento com a Rodovia Mello Peixoto.
Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.157/19 - Solicita limpeza geral e
retirada de entulho e galhada, bem como a instalação de placa "Proibido Jogar Lixo
ou Entulho" nas margens do córrego entre a Rua Afonso de Martos Filho e a estrada
que dá acesso ao Bairro Água do Jacu. 1.158/19 - Solicita varrição e limpeza geral,
semanalmente, em toda a extensão da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.159/19 - Solicita o
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Orlando Chiaradia. 1.160/19 Solicita revitalização da Praça Attílio Marcusso (Praça do Chafariz) - Jardim das
Paineiras. 1.161/19 - Solicita instalação de brinquedos na Praça Attílio Marcusso
(Praça do Chafariz) - Jardim das Paineiras. Indicação do Vereador Anísio Apaecido
Felicetti: 1.162/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa
na Avenida Horácio Soares, esquina com a Rua Mário Tolotto. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.163/19 - Solicita a revitalização do Espaço
Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão), através de uma nova pintura em todas as
quadras e manutenção do calçamento. Indicação do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 1.164/19 - Solicita uma nova sinalização de solo, com pintura de faixa
amarela, na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, conforme diz a placa “Proibido
Estacionar na Faixa Amarela”, pois a faixa já não existe mais em frente ao comércio
Ciclo Machado e à Leal Gráfica. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.165/19 - Solicita limpeza geral e retirada de entulho e galhada, bem como a
instalação de placa "Proibido Jogar Lixo ou Entulho" e de lixeiras em área verde

localizada na Alameda Thomaz Chine - Jardim das Paineiras. 1.166/19 - Solicita
instalação de placas de sinalização, bem como urgente pintura de sinalização de solo
(Pare e faixa de pedestre) no cruzamento da Rua Maria Cavezalli Mella com a Rua
São Pedro do Turvo - Jardim Matilde. 1.167/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno
localizado na Rua Vereador Ary Archangelo Cardoso de Mattos, ao lado do nº 133 Vila Villar. 1.168/19 - Solicita revitalização, bem como melhorias no calçamento do
entorno da EMEI "Profa. Judith Leonis Villas Boas" - Vila Margarida. Indicações do
Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.169/19 - Solicita pintura de sinalização
de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Leontino Ferreira de Campos e Padre Rui
Cândido da Silva. 1.170/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no
cruzamento das Ruas República e João Albino Zaia. 1.171/19 - Solicita operação
“tapa-buracos” na Rua República, ao lado do nº 921. Indicação do Vereador Cícero
de Aquino: 1.172/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada)
defronte à EMEF "Jornalista Miguel Farah", localizada na Rua Francisco Robles
Godoy, 167 - Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.173/19 - Solicita manutenção ou troca de lâmpadas de iluminação pública em mais
de 6 (seis) postes próximos à Fatec Ourinhos, prejudicando alunos, moradores e
transeuntes da região. 1.174/19 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio Victorino da Cruz Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do Vereador
Flávio Luis Ambrozim: 1.175/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Sérgio
Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico - Jardim Itajubi, onde foram realizados
serviços pela SAE. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.176/19 - Solicita a
retirada de entulhos e galhadas, bem como instalação de placas "Proibido Jogar Lixo"
na Rua Augustin Sangalli Breve, ao lado do nº 335 - Jardim Santos Dumont.
Indicação do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 1.177/19 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Antônio de Souza Vianna - Jardim Itajubi, onde foram realizados
serviços pela SAE. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.178/19 Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Padre Rui Cândido
da Silva. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.179/19 - Solicita
a retirada de galhada na Rua Moacir Cassiolato - Parque Minas Gerais. 1.180/19 Solicita a retirada de galhada na Rua Valentim Gentil - Vila Boa Esperança. 1.181/19
- Solicita a retirada de entulhos na Rua Adail Dias dos Reis - Jardim Gabriela.
Indicações do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 1.182/19 - Solicita pintura
de sinalização de solo (Pare) no cruzamento da Rua Francisco Constante Netto com a
Rua Padre Rui Cândido da Silva - Vila Odilon. 1.183/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo (Pare) no cruzamento da Rua José Dias Negrão com a Rua Padre
Rui Cândido da Silva - Vila Odilon. Indicações do Vereador Ariovaldo de Almeida
Silva: 1.184/19 - Solicita pintura de sinalização de depressão no cruzamento da Rua
João Bond com a Rua Joaquim Miguel Leal - Jardim Eldorado. 1.185/19 - Solicita
pintura de sinalização de depressão no cruzamento da Rua João Bond com a Rua
Manoel Vieira Júnior - Jardim Eldorado. 1.186/19 - Solicita pintura de sinalização de
depressão no cruzamento da Rua Pedro Fernandes Sândano com a Rua Eurico
Amaral Santos - Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.187/19 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (faixa de

pedestre e "Pare") no cruzamento das Ruas Antônio Marques Vianna e Orlando
Chiaradia. 1.188/19 - Solicita roçada e limpeza na Praça José Cardinali Mader,
defronte à Distribuidora da antiga Texaco. 1.189/19 - Solicita operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Sud Minucci - Vila Boa Esperança. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 267/19 - De pesar pelo falecimento de Ana Flavia
Godoi. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 268/19 - De congratulações
à Direção e Professores da EMEF "Profa. Nilse de Freitas", pela linda Festa do
Folclore realizada no dia 10 de agosto, envolvendo alunos, pais e toda a comunidade.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 269/19 - De pesar pelo falecimento de José
Paiva. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 270/19 - De congratulações aos
policiais militares da Força Tática, Subtenente PM Carlos Alexandre Cornélio, 1º
Sargento PM Valdinei Abílio da Silva, Cabo PM Fernando César da Silva, Cabo PM
Denilson da Silva Pedro Camargo, Cabo Flávio Roberto Quintana de Faria e Cabo
PM Éder Ricardo Fernandes, como também ao Cão Farejador Bóris, que, na manhã
do dia 8 de agosto, libertaram uma mulher que estava sendo mantida em cárcere
privado pelo marido, amarrada e submetida à tortura e agressões físicas, onde,
também contribuíram na localização de drogas. Moção do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 271/19 - De pesar pelo falecimento de João Tavares de Andrade.
Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 272/19 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Alzira Campos Magalhães. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 273/19 - De
congratulações à Diretora Graziele Fernanda Zanutto Maximino, professores e
funcionários, pela realização da Festa do Folclore na EMEF “Dr. Salem Abujamra”.
Moção do Vereador Caio César De Almeida Lima: 274/19 - De congratulações ao
atleta Gustavo Tsuboi, filho dos ourinhense Eiko e Martin Tsuboi, por ser medalhista
de ouro no tênis de mesa do Panamericano de 2019. As moções de congratulações
serão deliberadas no presente expediente enquanto que as de pesar encontram-se
aprovadas na sua forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Flávio
Luís Ambrozim 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

Senhor Vereador Aparecido Luiz solicitou a retirada do Requerimento nº
1.915/2019 da pauta da presente sessão. Em seguida, o Senhor Presidente
colocou a solicitação da retirada do requerimento em votação, APROVADA por
unanimidade. Dando continuidade, o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim pediu
destaque nos Requerimentos nos: 1.921 e 1.912/019. Também pediu destaque, o
Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto do Requerimento nº 1.930/2019. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou que os
Requerimentos n.os: 1.907, 1.908 e 1908/2019 fossem retirados da pauta da
presente sessão. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em votação a retirada
dos referidos requerimentos, APROVADA por unanimidade. Não havendo mais
quem queira se manifestar, o Senhor Presidente colocou em discussão os

Requerimentos de n.ºs 1.896 a 1.935/2019 e as Moções nos. 268, 270,273 e 274/2019.
Fez uso da palavra os Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel, Edvaldo Lúcio Abel,
José Carlos Vieira dos Santos, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz, Mário Sérgio
Pazianoto, Salim Mattar, Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel e Ariovaldo de
Almeida Lima. Ninguém mais querendo se manifestar, os requerimentos e as moções
foram colocados em votação, 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
1.912/2019. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim.
Ninguém mais querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. Requerimento de nº 1.921/2019. 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 e APROVADO por unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a supressão do intervalo regimental da
presente sessão para dar continuidade aos trabalhos. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário a continuidade dos trabalhos, sendo
APROVADO por unanimidade. 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. Na sequência, o Primeiro
Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do
quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre
Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de
Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado,
Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos
Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar
(quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Requerimento de Urgência
apresentado. Requerimento nº. 1.936/2019 Assunto: Requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 76/2019. 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 76/2019, proveniente do Prefeito
Municipal, que altera dispositivos da Lei nº. 6.507, de 6 de maio de 2019, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da adoção da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - pelas
entidades e estabelecimentos públicos e privados de atendimento ao público situados
no Município de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A presente
urgência visa acrescentar o Parágrafo único ao art. 1º., da Lei nº. 6.507, de 6 de maio
de 2019, para esclarecer que o conhecimento dos funcionários e atendentes dos
estabelecimentos a que a Lei se aplica deve ser suficiente para que seja realizado o
atendimento básico, sem a necessidade de se exigir um conhecimento profundo da
linguagem de libras. Já a modificação da redação do caput do art. 4º., trata-se da
ampliação do prazo para os estabelecimentos se adaptarem às exigências da Lei
mencionada. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em

regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2019.
Assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Na sequência, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº 1.936/2019. Ninguém querendo se
manifestar, o referido o requerimento foi colocado em votação nominal, APROVADO
com doze votos favoráveis e dois votos contrários. Em seguida, o Senhor Presidente
nomeou o Senhor Vereador Cícero de Aquino para atuar como Relator Especial e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer referente ao Projeto de Lei nº
76/2019: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que altera dispositivos da Lei nº. 6.507, de 6 de maio de 2019, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da adoção da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - pelas
entidades e estabelecimentos públicos e privados de atendimento ao público situados
no Município de Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao
que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2019. Cícero de Aquino – Relator. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 76/2019.
Ninguém querendo se manifestar, o referido o requerimento foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 73/2019. Fez o uso da palavra, a Senhora Vereadora
Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido o projeto foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 74/2019. Fizeram o uso da
palavra, os Senhores Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Abel Diniz Fiel e Cícero
de Aquino. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido projeto foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou que fosse retirado da pauta da presente sessão o
Projeto de Resolução nº 12/2019. Logo em seguida, o Senhor Presidente colocou em
votação a solicitação do Vereador, APROVADA por unanimidade. Na sequência, o
Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretário se havia orador inscrito para a
explicação pessoal. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores: Mário Sérgio
Pazianoto, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Alexandre Araujo Dauage e
Flávio Luís Ambrozim. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima Sétima Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se 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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