ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA 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 quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas e três minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Quinta 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, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto e Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou
aberta a presente sessão ordinária. 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 ainda, 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. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 34ª Sessão
Ordinária, APROVADA por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Ofício do IBGE: Ofício Ag. IBGE
Ourinhos, nº. 0042/2019, 14 de outubro 2019. A sua Excelência o Senhor Alexandre
Florencio Dias – Presidente da Câmara Municipal de Ourinho – SP. Em agosto de 2020
próximo o IBGE iniciará o Censo Demográfico 2020, Esta operação censitária tem
como obter informações atualizadas e precisas, que são fundamentais para o
desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de
investimentos, tanto do Governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma
sociedade que conhece a si mesma pode executar com eficácia ações imediatas e
planejar com segurança o seu futuro. Neste momento, as ações preparatórias estão em
ritmo acelerado para a realização deste grande levantamento Brasil afora. Dentre as
ações primordiais para o sucesso dos censos, incluem-se as parcerias com as
autoridades e comunidades locais. Nesse sentido, o IBGE tem, historicamente, contado
com a valiosa colaboração de diversas entidades municipais, em especial, das

Prefeituras e Câmaras Municipais. Pela dimensão da tarefa a ser realizada, é muito
importante contar com apoio logístico e acompanhamento dos trabalhos por parte da
sociedade local, o que pode contribuir para garantir a completa cobertura do território
e para a qualidade das informações levantadas. Pelo exposto, gostaríamos de sua
participação na Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2020 deste
Município. Essas reuniões também com representantes de outros poderes constituídos,
bem como líderes comunitários, empresários e representantes de entidades do município
que possam de alguma forma colaborar com os trabalhos censitários. O objetivo das
reuniões é dar transparência às ações empreendidas pelo Instituto no município,
promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo, divulgar e engajar a
população e as autoridades nesse importante levantamento de dados. Na primeira
reunião, serão apresentados os mapas municipais que auxiliarão a coleta de dados, as
necessidades de apoio para o posto de coleta, tais como cessão de espaço e internet, e
apoio para a equipe de recenseadores e supervisores, entre outros. A reunião será
realizada no dia 22/10/2019 às 15:00 horas na Câmara Municipal de Ourinhos, Rua
dos Expedicionários nº. 1550, Jardim Matilde. No aguardo de seu pronunciamento,
ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e
agradecemos, desde já, a atenção e a colaboração. Lucas Vieira Fantin – Coordenador
de Área Ourinhos – Censo Demográfico 2020. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do Resumo dos Ofícios recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura
Municipal em resposta aos Requerimentos nº. s: 2.050/2019 do Vereador Abel Diniz
Fiel; Requerimentos nº. s 2.066, 2.139 e 2.140/2019 do Vereador Alexandre Araujo
Dauage; Requerimento nº. 2.037/2019 do Vereador Alexandre Florencio Dias;
Requerimentos nº s 2.047, 2.051, 2.055, 2.057, 2.058, 2.067, 2.137, 2.141, 2.163, 2.178,
2.180 e 2.181/2019 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 2.027 e
2.048/2019 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. S 2.054, 2.090, 2.150 e
2.167/2019 do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva; Requerimento nº. 2.116/2019 do
Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimento nº. 2.122/2019 do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 2.030, 2.033, 2.034, 2.084, 2.111, 2.112
e 2.170/2019 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº.s 1.556, 1.916, 2.041,
2.042, 2.043, 2.045, 2.059, 2.060, 2.068, 2.089, 2.099, 2.104, 2.108, 2.130, 2.133 e
2.143/2019 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 2.035, 2.063, 2.182,
2.183 e 2.184/2019 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. S 2.032,
2.049 e 2.056/2019 do Vereador José Carlos Vieira dos Santos; Requerimentos nº. S
2.039, 2.083, 2.085 e 2.102/2019 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimento nº.
2.100/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 2.029/2019 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti e da Vereadora Raquel Borges Spada.
Requerimentos nº. 2.146/2019 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Santiago de
Lucas Ângelo. Ofício SMPF/Contabilidade 210/2019 da SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS informando que a Prefeitura recebeu

transferência de recursos da União no mês de setembro de 2019. Boletins Diários de
Tesouraria da SAE de nº s 162 a 182/2019 referentes ao período de 02 a 30 de setembro
de 2019. Ofício nº 31BPMI-081/30/19 do 31º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO
INTERIOR em resposta ao Requerimento nº 2.078/2019, de autoria dos Vereadores
Mário Sérgio Pazianoto e Edvaldo Lúcio Abel. Ofício nº 5178/2019/GPPR-DGI/GPPR
da DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA DO GABINETE PESSOAL DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, em resposta à Moção nº 304/2019, de autoria dos
Vereadores Carlos Alberto Costa Prado e Alexandre Araujo Dauage. Ofício nº 123/2019PGM da PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO em resposta ao Requerimento nº
2.061/2019 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel. O Senhor Presidente informou
que os Ofícios lidos ficarão à disposição na Secretaria da Casa e comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Resolução nº 18/19 proveniente
da Mesa Diretora que dispõe sobre a regulamentação dos serviços técnicos e
operacionais da TV Câmara, gestão e funcionamento do canal legislativo da Câmara
Municipal de Ourinhos. Projeto de Resolução nº 19/19 de autoria do Vereador Flávio
Luís Ambrozim que cria a Comissão de Assuntos Relevantes destinada a verificar
contratos e execução das obras referentes à construção de duas pistas de caminhada,
compreendendo a construção do trecho 01: FAPI/Jardim Eldorado, e trecho 02: Jardim
Itamaraty - Processo Licitatório nº 320/2018 - Tomada de Preço nº 01/2018. O Senhor
Presidente informou que a matéria anunciada será encaminhada às comissões
competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, exceto o Projeto de Resolução
nº. 19/19 que será deliberado na Ordem do Dia da presente sessão, conforme preceitua o
regimento interno. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do parecer favorável com alteração da Comissão de Justiça e
Redação emitido ao Substitutivo nº. 02 ao Projeto de Lei nº 70/2019: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada, ao Projeto de Lei nº 70/2019, de sua própria autoria,
que cria o “Projeto Programa de Prevenção e Controle do Diabetes Através de
Diagnóstico Precoce nas Crianças e Adolescentes Matriculados na Rede Pública de
Ensino” no Município de Ourinhos, a Comissão de Justiça e Redação verificou ser
necessário suprimir no artigo 3º os termos: “à Secretaria Municipal de Educação, à
Secretaria Municipal de Saúde”, acompanhando apontamento da assessoria jurídica,
em seu parecer, com o intuito de se eliminar a possibilidade de inconstitucionalidade por
vício de iniciativa. Assim, desde que realizada a alteração citada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 14 de outubro
de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Realizada a leitura do parecer e por
contar com sugestão de alterações, o Senhor Presidente colocou em votação nominal o
parecer da Comissão de Justiça e Redação, APROVADO com 13 votos favoráveis. Logo
após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos

pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos aos Projetos de Leis nº.
s 83, 84, 85 e 86/2019. em tramitação: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 83/2019: 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 o "Dia Municipal do
Terço dos Homens" e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me
foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 14 de outubro de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente-Relator,
Caio César de Almeida Lima Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer
do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 84/2019: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o “Projeto VIDA” e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 14 de outubro
de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima
Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 85/2019: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, que cria o “Fórum Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do
Adolescente” e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 14 de outubro de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente-Relator, Caio
César de Almeida Lima - Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do
relator da Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 86/2019: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Alexandre Araujo Dauage, que declara de utilidade pública a Associação
Hípica 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, 14 de
outubro de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidente-Relator, Caio César de Almeida
Lima Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou novamente em votação a Ata da 34ª Sessão Ordinária para
conferência, sendo APROVADA por unanimidade. Dando continuidade, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 82/2019. Parecer do Relator da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 82/2019:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria

supra, de procedência do Vereador Salim Mattar, que altera a Lei nº 6.548, de 12 de
agosto de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as unidades lotéricas instalarem
assentos para acomodação dos clientes, dispositivos de senha e bebedouro, 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, 2 de outubro de
2019. Carlos Alberto Costa Prado – Presidente - Relator, Cícero De Aquino – VicePresidente e Aparecido Luiz – Membro. Os projetos cujo pareceres acabam de ser lidos
poderão ser encaminhados às demais comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões conforme
preceitua o regimento interno. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que faça a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Finanças
e Orçamento às Contas do Executivo do município de Ourinhos, referentes ao Exercício
de 2017 – Processo TC 006879/989/16: Cuida o presente processo sobre o parecer
prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura
Municipal de Ourinhos, referentes ao exercício de 2017. Os documentos foram
encaminhados a essa Comissão, para dar cumprimento ao que dispõe o artigo 31 da
Constituição da República, no dia 9 de setembro de 2019, e, em razão das obrigações
legais a serem cumpridas, oficiamos inicialmente o Senhor Presidente da Casa, através
do protocolo de 11 de setembro de 2019, para determinação à Assessoria Jurídica desta
Casa de Leis para a elaboração de parecer técnico com relação ao processo de
prestação de contas. Também, em 11 de setembro de 2019, oficiamos o Senhor
Presidente da Edilidade para determinação da publicação de Edital para conhecimento
da população sobre a apresentação das contas da Prefeitura Municipal do exercício de
2017. Os Editais de Notificação foram publicados nas edições do Diário Oficial
Eletrônico do Município de Ourinhos nº s. 1327, na página 19, do dia 13 de setembro
de 2019; 1328, na página 27, do dia 17 de setembro de 2019; 1329, nas páginas 11 e
12, do dia 20 de setembro de 2019; 1330, na página 15, do dia 24 de setembro de 2019;
1331, na página 70, do dia 27 de setembro de 2019; 1332, nas páginas 15 e 16, do dia
01 de outubro de 2019; 1333, nas páginas 117 e 118, do dia 04 de outubro de 2019; e
1335, na página 12, do dia 08 de outubro de 2019. Em 12 de setembro de 2019, foi
notificado o Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Pocay Alves da Silva, para que, caso
quisesse, apresentasse, junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, suas
considerações a respeito do que foi decidido pelo Tribunal de Contas, bem como
requeresse o que entendesse de direito, no prazo máximo de 10 dias contados do
recebimento do documento. E, sendo assim, o prazo encerrou-se no dia 22 de setembro
(domingo), podendo ocorrer o protocolo até o dia 23 de setembro (segunda-feira), tendo
em vista a consideração de dia útil. Ressalta-se, então, que não houve manifestação.
Considera-se que, na presente data, todas as audiências públicas marcadas já
ocorreram, totalizando 8 (oito). Constatou-se que compareceram à primeira audiência

pública, realizada em 25 (vinte e cinco) de setembro, a partir das 9 horas, o Procurador
Jurídico Legislativo João Paulo Penha e os Assessores Gilberto Domingos de Bastiani e
Zevair de Souza Martins. Compareceu à segunda audiência pública, realizada em 27
(vinte e sete) de setembro, a partir das 15 horas, o Assessor Gilberto Domingos de
Bastiani. Compareceram, também, à terceira audiência pública, realizada em 1º
(primeiro) de outubro, a partir das 9 horas, os Assessores Gilberto Domingos de
Bastiani e Zevair de Souza Martins. Compareceram à quarta audiência pública,
realizada em 1º (primeiro) de outubro, a partir das 18 horas, os Assessores Gilberto
Domingos de Bastiani, Jaqueline Aparecida Agostinho de Souza e Luis Henrique de
Melo. Compareceram à quinta audiência pública, realizada em 3 (três) de outubro, a
partir das 9 horas, os Assessores Gilberto Domingos de Bastiani e Luis Henrique de
Melo, o Procurador Jurídico Legislativo João Paulo Penha e os representantes do
Observatório Social do Brasil – Ourinhos/SP, Patrícia Moreno, Stephani Antunes e
Higor Civiero. Compareceram à sexta audiência pública, realizada em 8 (oito) de
outubro de 2019, a partir das 9 horas, os Assessores Gilberto Domingos de Bastiani e
Luis Henrique de Melo. Compareceram à sétima audiência pública, realizada em 8
(oito) de outubro, a partir das 18 horas, os Assessores Gilberto Domingos de Bastiani e
Luis Henrique de Melo, bem como as Sras. Akemi Abe e Sandra Helena Soares Baldo.
Compareceu à oitava audiência pública, realizada em 10 (dez) de outubro, a partir das
15 horas, o Assessor Luis Henrique de Melo. Houve, também, a presença da Assessora
da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Nathália Karoline Augusto Silva
Lucas, em todas as audiências públicas realizadas. Todos os que estiveram presentes
puderam consultar as referidas contas do Município e tiveram todas as suas dúvidas
esclarecidas. Ressalta-se que a composição da documentação se faz pelo processo de
prestação de contas (Processo TC-006879.989.16 – em mídia digital) e o respectivo
parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, referentes às contas do exercício de
2017, apresentadas pelo Executivo Municipal, protocolizado sob nº R-00000723/201964, nesta Edilidade, em 26 de agosto de 2019. Considera-se que a Comissão solicitou a
prorrogação do prazo para apresentação do Parecer, em relação às contas do Executivo
do exercício de 2017, conforme Protocolo R-00000788/2019-98, de 13 (treze) de
setembro. Considera-se, também, que, conforme Artigo 216 do Regimento Interno, a
Câmara tem o prazo máximo de sessenta (60) dias, a contar do recebimento do parecer
prévio do Tribunal de Contas, para julgar as contas do Prefeito e da Mesa do
Legislativo. E, sendo assim, iniciou-se o prazo de 60 dias considerando a data do
protocolo, de 26 de agosto de 2019, conforme disposto no artigo 93 da Lei Orgânica do
Município, para que as contas relativas ao processo em questão fossem colocadas à
disposição da comunidade, conforme publicações no Diário Oficial Eletrônico do
Município, antes mencionadas. Desta forma, o referido prazo encerra-se no dia 25
(vinte e cinco) de outubro de 2019 (sexta-feira). As contas, atendendo à legislação,
ficaram à disposição da população em audiências públicas, realizadas nesta Casa de

Leis, conforme consta: 1ª Audiência – 25/09 (quarta-feira), das 9 às 10 horas; 2ª
Audiência – 27/09 (sexta-feira), das 15 às 16 horas; 3ª Audiência – 01/10 (terça-feira),
das 9 às 10 horas; 4ª Audiência – 01/10 (terça-feira), das 18 às 19 horas; 5ª Audiência
– 03/10 (quinta-feira), das 9 às 10 horas; 6ª Audiência – 08/10 (terça-feira), das 9 às
10 horas; 7ª Audiência – 08/10 (terça-feira), das 18 às 19 horas; 8ª Audiência – 10/10
(quinta-feira), das 15 às 16 horas. Considera-se que ficaram à disposição da
população, também, nos demais dias úteis e horários de expediente da semana, junto à
Secretaria Geral desta Casa Legislativa. Os Vereadores da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento acompanharam as audiências públicas, participando da
verificação dos documentos, compostos de: Processo TC-006879.989.16 – em mídia
digital e o respectivo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Em 11 de
outubro de 2019, este Vereador recebeu para relatar o processo. Feito um breve
histórico da tramitação do processo e definidas as principais datas norteadoras dos
trabalhos, passamos à análise dos fatos. Conforme consta no parecer do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, datado de 20 de março de 2019: “A E. Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 26 de fevereiro
de 2019, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Presidente em exercício
e Relatora, bem como, dos Auditores Substitutos de Conselheiro Antonio Carlos dos
Santos e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, na conformidade das correspondentes
notas taquigráficas, emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura
Municipal de Ourinhos, exercício de 2017, excetuando, os atos porventura pendentes de
julgamento por este E. Tribunal”. Segundo o parecer jurídico desta Casa de Leis, de 16
de setembro de 2019, “O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em visita in loco,
apresentou o resultado, concluindo e apontando as falhas descritas
pormenorizadamente no Relatório de Fiscalização datado de 29 de junho de 2018,
referente ao período de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2017, constante no Processo
de n. TC 6879/979/16 quais sejam: 1 – Índice de Efetividade de Gestão – Planejamento
– Índice C […] 2 – Dívida de longo prazo […] 3 – Cargos em comissão […] 4 –
Almoxarifado e bens patrimoniais […] 5 – Índice de Efetividade de gestão - Educação
[…] 6 – Índice de Efetividade de gestão - Saúde […] 7 – Índice de Efetividade de gestão
– Meio ambiente […] 8 – Lei de acesso à informação e à Lei da Transparência Fiscal
[…] 9 – denúncias/representações/ expedientes […] 10 – atendimento à Lei Orgânica,
Instruções e Recomendações do Tribunal […]” (RESUMIDAMENTE) O referido
parecer jurídico explica que “Em 20 de março de 2019, foi emitido PARECER
FAVORÁVEL à aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos,
excetuando-se os atos pendentes de apreciação pelo TCE/SP, Exercício de 2017, pelo
voto dos Conselheiros CRISTIANA DE CASTRO MORAES (Presidente e Relatora),
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO
SARQUIS.”. Consta no parecer jurídico que “Em que pese a emissão de Parecer
Favorável, foi determinada a Expedição de Ofício ao Poder Executivo Municipal, com

as recomendações constantes do voto, devendo a Fiscalização, em suas inspeções
futuras, certificar-se quanto ao cumprimento das recomendações e determinações
especialmente no que tange às modificações do quadro de pessoal, determinadas nos
autos da ADIN 2207873-43.2017.8.26.0000 e ao deslinde da Concorrência 7/2015.”. O
parecer jurídico, também, cita que “No que tange ao aspecto jurídico-formal, constatase a observância ao devido processo legal, relativamente aos prazos previstos na Lei
Complementar nº 709/1993 c.c. o Regimento Interno do TCE/SP, com o pleno exercício
dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não se vislumbrando,
portanto, quaisquer vícios que pudessem ensejar a nulidade do feito, pois, bem
processado.”. Assim, considera-se o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (TC-006879/989/16), votado pela Presidente em exercício e Relatora Cristiana
de Castro Moraes, datado de 20 de março de 2019, que consta que: “EMENTA:
CONTAS DO EXERCÍCIO: 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS.
PARECER FAVORÁVEL, COM RECOMENDAÇÕES. Aplicação total no ensino:
25,83%. Investimento no magistério – verba do FUNDEB: 80,87%. Total de despesas
com FUNDEB: 100%; Investimento total na saúde: 26,07%; Transferências à Câmara:
4,77%; Gastos com pessoal: 45,12%; Resultado da execução orçamentária: Superávit
3,58%; Resultado financeiro: Positivo.Vistos, relatados e discutidos os autos. A E.
Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 26 de
fevereiro de 2019, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Presidente em
exercício e Relatora, bem como, dos Auditores Substitutos de Conselheiro Antonio
Carlos dos Santos e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, na conformidade das
correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer favorável à aprovação das contas
da Prefeitura Municipal de Ourinhos, exercício de 2017, excetuando, os atos
porventura pendentes de julgamento por este E. Tribunal. Determinou, à margem do
parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações
constantes do voto, juntadas aos autos, devendo a Fiscalização, em suas inspeções
futuras, certificar-se quanto ao cumprimento das recomendações e determinações
especialmente no que tange às modificações do quadro de pessoal, determinadas nos
autos da ADIN 2207873-43.2017.8.26.0000 e ao deslinde da Concorrência nº 07/2015.
Determinou, transitada em julgado a decisão, cumpridas todas as providências e
determinações cabíveis e, verificada a inexistência de novos documentos, o
arquivamento dos autos. Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade
da Resolução nº 01/2011, o relatório e voto, bem como, os demais documentos que
compõem os autos poderão ser consultados, mediante regular cadastramento, no
Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. Presente o Dr.
João Paulo Giordano Fontes, DD. Representante do Ministério Público de Contas.
Publique-se.” Destarte, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, após
exaustivo trabalho e apreciação da matéria, a qual foi estendida, de forma democrática,
à população em geral, na forma da legislação vigente, é de parecer pelo

ACOLHIMENTO do que foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Contas deste Estado de
São Paulo, APROVANDO as contas do Executivo do Município de Ourinhos referentes
ao exercício de 2017. Aparecido Luiz – Presidente Relator; Anísio Aparecido Felicetti –
Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. É o parecer, Sala das Comissões, 11 de
outubro de 2019. O Senhor Presidente informou que o parecer prévio do Tribunal de
Contas referente às Contas do Executivo do exercício de 2017 será deliberado na
próxima Sessão Ordinária. Em seguida, o Senhor Presidente informou que seriam
apresentadas as matérias relativas à 35ª. Sessão Ordinária de 2019. Por questão de
ordem, os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Alexandre Araujo dauge
solicitaram, respectivamente, a retirada dos requerimentos nº. S 2.260/19 e 2.244/19.
Logo após, o Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.234/19 - Reitera, em seu inteiro teor,
as Indicações nº s 1.205/2018 e 257/2019, que solicita a implantação de redutor de
velocidade ou lombofaixa, pintura de sinalização de solo e instalação de placas
indicativas de área escolar e "cuidado crianças" na Rua Emílio Roli, defronte ao nº 801.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.235/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à alteração da idade mínima de isenção de
passagem da CCO - Circular Cidade de Ourinhos, de 6 anos para 8 anos. Requerimento
do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.236/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se revitalizar o campo de futebol da Praça Nelson de Camargo Nascimento - Parque
Minas Gerais. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.237/19 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar toldo no Núcleo de Atendimento
a Infância e Adolescência - NAIA, localizado na Rua Paraná n° 803. 2.238/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar placa proibindo o estacionamento de
caminhões na imediação do NEI "Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha" - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 2.239/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº.
36/2019, que requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se realizar, com
urgência, limpeza e nebulização nas lagoas de decantação do Município, visando o
combate aos pernilongos. 2.240/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar um circuito de atletismo no terreno localizado nos fundos da EMEF "Profa.
Amélia Abujamra Maron", entre a Rua Benedito Fermiano Filho - Conjunto
Habitacional Ourinhos I e a Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt - Jardim
Anchieta. Requerimento do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 2.241/19 - Requer
informações da empresa que executou a obra da pista de caminhada no trecho
compreendendo o Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá - FAPI/Jardim Eldorado.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.242/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 115/2019, que requer informações mais detalhadas a
respeito do IPTU Verde, informando sobre como o munícipe pode recorrer, qual a
porcentagem dos descontos oferecidos, etc. tendo em vista a resposta apresentada.

2.243/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.910/2019, que requer
informações sobre as emendas destinadas ao Município nos últimos cinco anos.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.245/19 - Reitera, em todos
os expressos termos, a Indicação nº 939/2019, que solicita roçada, limpeza e pintura de
guias e sarjetas em toda a extensão dos Jardins Josefina e Colúmbia e da Vila Brasil.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.246/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se efetuar melhorias na Praça Santa Tereza de
Jesus Jornet (Praça dos Skatistas), em especial na pista de skate, reformando alguns
pontos da pista, instalando bebedouros, dentre outras melhorias necessárias.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.247/19 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação nº 611/2018, que solicita a construção de calçada na continuidade da faixa
de pedestres na Avenida Horácio Soares, nos cruzamentos com as Ruas Bárbara
Abujamra e Júlio Mori. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.248/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.880/2019, que requer informações a
respeito do engenheiro responsável pelo trânsito do município de Ourinhos. 2.249/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 769/2019, que solicita pavimentação asfáltica
na Rua B, em frente ao nº 15, no Loteamento Angelina Marcante. 2.250/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 770/2019, que solicita roçada e limpeza na Rua B e nas
áreas verdes em torno da mesma, no Loteamento Angelina Marcante, com o objetivo de
inibir o aparecimento de animais peçonhentos, como: escorpiões e cobras, entre outros
que surgem constantemente. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.251/19 Requer informações, junto ao Setor de Engenharia de Tráfego, sobre quais os critérios
estão sendo avaliados para que sejam instalados redutores de velocidade/lombadas nas
Ruas do Expedicionário, defronte ao nº 1.895 (Fórum), Rio de Janeiro, defronte aos nº s.
728 e 904, Arlindo Luz, defronte ao nº 839 (Igreja do Colégio Objetivo), 12 de Outubro,
defronte aos nº s 720 e 925 (esquina do Colégio Pólis), Cardoso Ribeiro, defronte ao nº
693 e nas Avenidas Domingos Camerlingo Caló (toda a sua extensão), Jacinto Ferreira
de Sá e Gastão Vidigal, defronte à Igreja Vagão Queimado. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.252/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
835/2019, que solicita poda das árvores do Horto Florestal na divisa do imóvel situado
na Rua Prof. José Augusto de Oliveira nº 610 - Vila Brasil -, a fim de evitar a queda de
galhos na residência. 2.253/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.072/2019,
que solicita melhorias e revitalização da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo
"Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB) - com o mesmo
tratamento do projeto da pista de caminhada próximo à Praça Ângelo Christoni (Praça
dos Burgueses). 2.254/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.173/2019, que
solicita manutenção ou troca de lâmpadas de iluminação pública em mais de 6 (seis)
postes próximos à Fatec Ourinhos, pois a falta de claridade está prejudicando alunos,
moradores e transeuntes da região. 2.255/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.174/2019, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-

buracos” em toda a extensão da Rua Antônio Victorino da Cruz - Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti e da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.256/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar estudos para trocar a GAE - Gratificação de Atividade
Especial - pelo adicional de insalubridade dos Auxiliares de Educação Infantil. 2.257/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a redução da
jornada de trabalho dos Auxiliares de Educação Infantil, de 40 para 30 horas semanais.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.258/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se renovar a concessão do "Lanchódromo" para os proprietários.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto e da Vereadora Raquel Borges
Spada: 2.259/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver ações
nas escolas municipais, por meio de palestras e exposições aos alunos, apresentando
como são realizados os treinamentos, rotinas e alimentações dos cães policiais, bem
como sobre as contribuições desses animais no combate ao narcotráfico, captura de
suspeitos, ajuda no encontro de pessoas desaparecidas, entre outras, uma ação em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o 31º Batalhão da Polícia Militar de
Ourinhos, a qual se chamará Amigos do Canil. Requerimentos do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 2.261/19 - Requer informações sobre o descarte de entulhos e lixos em
locais impróprios, acerca da aplicabilidade da Lei Complementar Municipal nº
948/2017, tendo em vista a resposta do Requerimento nº 433/2019. 2.262/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.352/2019, que solicita limpeza de terreno na Rua
Professor Jacy Apparecido Mathias Negrão, em frente ao nº 883. 2.263/19 - Ratifica o
Requerimento n°. 1.774/2019, em razão de resposta parcial, que requer informações
sobre a empresa responsável pela administração da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
2.264/19 - Reitera o Requerimento n°. 1.743/2019, visando obter informações
complementares sobre os Conselhos Municipais de Ourinhos, devido à apresentação de
resposta incompleta. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações: Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.396/19 - Solicita a instalação
de cobertura e banco em ponto de ônibus circular localizado na Rua Augustin Sangalli
Breve, próximo ao nº 335. 1.397/19 - Solicita a recuperação da guia e sarjeta danificadas
na Rua Juvenal José Rabello, próximo ao nº 423. 1.398/19 - Solicita a recuperação da
guia e sarjeta, bem como reperfilamento ou recapeamento asfáltico, no cruzamento das
Ruas Augustin Sangalli Breve e Francisco de Almeida Lopes. 1.399/19 - Solicita pintura
de sinalização de solo indicando vaga de carga e descarga na Rua José Felipe do Amaral,
defronte ao nº 50-1. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.400/19 - Solicita a
construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas Lázaro Oliveira Lima e
Rua Felismino Fernandes dos Santos - Jardim Europa. Indicação do Vereador Cícero
de Aquino: 1.401/19 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Enfermeiro
Geraldo Pimentel, defronte à EE "Prof. José Maria Paschoalick" - Jardim das Paineiras.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.402/19 - Solicita limpeza nas calçadas e

meio-fio das Ruas Santos Dumont, Prefeito Eduardo Salgueiro e Joaquim Pedroso, em
volta do Clube Atlético Ourinhense. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.403/19 - Solicita a repintura de sinalização de solo em todas as ruas da Vila São Luiz.
Indicações do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.404/19 - Solicita a instalação
de placas regulamentadoras proibindo conversão à direita nas Ruas Stellio Machado
Loureiro, Valentim Gentil e Machado Florence, nos cruzamentos com a Rua José Felipe
do Amaral. 1.405/19 - Solicita a instalação de placa regulamentadora proibindo
conversão à esquerda na Rua Cardoso Ribeiro, no cruzamento com a Rua José Felipe do
Amaral. 1.406/19 - Solicita a instalação de placa R-19 (40 Km) em toda a extensão da
Rua Paraná. 1.407/19 - Solicita a manutenção na pintura de sinalização de solo da Rua
Maria Moreira de Souza - Jardim Manhatan. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.408/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Livino José de Oliveira - Jardim Vista
Alegre. 1.409/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das
Ruas Agostinho Paiva e Osório Alves da Silva. Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 1.410/19 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua
Marcelo Borges Moreira, defronte ao nº 241, visando melhorias no escoamento das
águas para coibir inundações nas residências. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 1.411/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em todas as avenidas, ruas e alamedas do Jardim das Paineiras. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.412/19 - Solicita a construção de guias e sarjetas no
entorno da área de lazer localizada entre as Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios,
Romano Bordinhon e Professor Ivo Gilberti - Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. 1.413/19 - Solicita a construção de calçadas no entorno da área de lazer
localizada entre as Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Romano Bordinhon e
Professor Ivo Gilberti - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.414/19 - Solicita troca de
lâmpada queimada em poste na Rua Domingos Faria, defronte ao nº 225 - Residencial
Recanto dos Pássaros. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.415/19 - Solicita a
troca de lâmpada no poste 14/36 da Rua 13 de Maio, defronte ao nº 75 - Vila Nova Sá.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.416/19 - Solicita melhorias no
pavimento asfáltico da Rua Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao nº 980 - Parque
Minas Gerais. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.417/19 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Francelina Grossi Archangelo, próximo ao
nº 527 - Jardim Eldorado. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.418/19 - Solicita
limpeza em terreno com mato alto na Rua Deolinda Otero, ao lado do n° 48 - Jardim São
Silvestre. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.419/19 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Manoel da Borba Gato,
defronte ao nº 191 - Jardim dos Bandeirantes. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.420/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Orlando Azevedo e Agostinho Paiva. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:

1.421/19 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos"
em todas as ruas do Jardim das Paineiras, principalmente nas Ruas Vereador Felismino
Vieira, Marieta de Oliveira Vianna e Silva, Enfermeiro Geraldo Pimentel, Irineu Pereira
da Silva e Angelina Victória Pecine Varago, na Avenida Vitalina Marcusso, entre o nº 19
até a rotatória sentido FATEC e na Alameda Professor José Serni. Indicações do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.422/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Rua Olavo Ferreira de Sá, próximo ao nº 406 - Vila Boa Esperança. 1.423/19 - Solicita
troca de lâmpada queimada em poste da Rua Olavo Ferreira de Sá, defronte ao nº 273 Vila Boa Esperança. 1.424/19 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Olívio
Minucci, nas proximidades do nº 599 - Jardim América. 1.425/19 - Solicita limpeza em
área verde na Rua Eurico Amaral Santos, próximo ao nº 971 - Jardim Eldorado. 1.426/19
- Solicita melhorias no pavimento asfáltico na Rua Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, nas
proximidades do nº 219 - Vila Operária. 1.427/19 - Solicita manutenção na iluminação
pública na Rua Vinte e Quatro, em frente ao nº 375 - Jardim Anchieta. 1.428/19 Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Miguel Durante Sobrinho, próximo ao nº 519
- Jardim Anchieta. 1.429/19 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua Celso Francisco
Barbosa, próximo ao nº 725 - Jardim Anchieta. 1.430/19 - Solicita retirada de galhadas
na Rua José Cerqueira, em frente ao nº 578 - Jardim Anchieta. 1.431/19 - Solicita
retirada de galhadas na Rua B, em frente ao nº 220 - Vila Brasil. 1.432/19 - Solicita
limpeza de bocas de lobo na Rua Carlos Zanuto. 1.433/19 - Solicita manutenção na
iluminação pública da Rua Jornalista Miguel Farah - Vila Brasil. 1.434/19 - Solicita
retirada de galhadas na Rua Luiz Bruzão - Vila Brasil. 1.435/19 - Solicita retirada de
galhadas na Rua Alonso Faustino Dias, em frente ao nº 567 - Residencial Recanto dos
Pássaros. Posteriormente, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 333/19 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Basílio Fortunato de Oliveira. 334/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Abraão Alves. 335/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria dos
Santos. 336/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Alício da Silva. 337/19 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Aparecido Pracídio da Silva Jardim. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 338/19 - De congratulações ao Sr. José Antônio Nunes e sua
esposa Sra. Cirlene da Silva Nunes, proprietários do Bar do Cachopa, pelos 22 anos
comemorado no mês de outubro, prestando um ótimo atendimento à população
ourinhense. Moção dos Vereadores Abel Diniz Fiel e Salim Mattar: 339/19 - De
congratulações ao servidor público municipal Sr. Joel Ribeiro Garcia, pela conquista da
merecida aposentadoria como Pedreiro, após 26 anos de excelentes serviços prestados à
Municipalidade. Moção dos Vereadores Salim Mattar e Abel Diniz Fiel: 340/19 - De
congratulações ao servidor público municipal Sr. Durvalino Machado, pela conquista da
merecida aposentadoria, após 22 anos de excelentes serviços prestados à
Municipalidade. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 341/19 - De
congratulações a todos os professores, em destaque à Professora Eunice Corrêa Sanches

Belloti. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 342/19 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Adoracion Ortega Serra Braga. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
343/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Adélia Roncetti Pimenta. Moção dos
Vereadores Cícero de Aquino e Alexandre Araujo Dauage: 344/19 - De apoio aos
professores, referente à Tramitação das PEC's 15/2015 e 65/2019 e apela para que as
mesmas sejam aprovadas com as garantias de constitucionalizarem e tornarem
permanente o FUNDEB com remuneração condigna aos profissionais da educação,
incluindo os aposentados e pensionistas, manutenção de todas as atuais fontes que
compõe o Fundo e a ampliação gradual da complementação da União, até alcançar 40%
(quarenta por cento) da soma dos Fundos Estaduais e Distrital que compõe o FUNDEB.
O Senhor Presidente informou que as moções de congratulações e apoio lidas serão
deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na
forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel 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 Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador Abel Diniz Fiel,
APROVADO por unanimidade. Não havendo pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos de nº s 2.234 a 2.265/2019, exceto os
requerimentos retirados, e as Moções nº. 338 a 341 e 344/2019, com exceção também do
requerimento nº. 2.260/19 que será deliberado à parte. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti,
Alexandre Araujo Dauage e Flávio Luís Ambrozim. 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. Em
seguida, fizeram o uso da palavra na tribuna livre os Senhores Vereadores Caio César de
Almeida Lima, Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti,
Aparecido Luiz e Santiago de Lucas Ângelo. Findo o horário do expediente, o Senhor
Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o
Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do
Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está encerrado.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para
verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de
Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero
de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada,
Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quatorze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Primeiro Secretário realizou a leitura do requerimento de
urgência apresentado à mesa: Requerimento nº. 2.266/2019 que requer urgência

especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 36/2019. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado
em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei Complementar nº 36/2019,
proveniente do Prefeito Municipal, que autoriza o Município a receber em doação, do
Governo do Estado de São Paulo, o terreno e as benfeitorias implantadas e instaladas no
Centro Social Urbano - CSU e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O referido
projeto visa à doação de um imóvel, situado a Rua Eduardo Peres, nº. 600 – Vila
Christoni – Ourinhos-SP, com 56.372,95 m², onde atualmente se encontra o Centro
Social Urbano – CSU, que vem sendo utilizado pela Prefeitura Municipal de Ourinhos
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Após a
conclusão definitiva da respectiva doação do imóvel o mesmo passará a ser utilizado
também pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com a implantação de diversas
atividades esportivas. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em
regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 14 de outubro de 2019.
assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Realizada a leitura, o requerimento de
urgência foi colocado em discussão. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Ariovaldo
de Almeida Silva. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o requerimento de
urgência foi colocado em votação nominal e APROVADO com onze votos favoráveis e
dois votos contrários. Fez o uso da palavra para justificativa do voto o Senhor Vereador
Salim Mattar. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Aparecido Luiz para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a
sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator
especial ao Projeto de Lei Complementar nº 36/2019. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que autoriza o Município a receber
em doação, do Governo do Estado de São Paulo, o terreno e as benfeitorias implantadas
e instaladas no Centro Social Urbano - CSU 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 14 de outubro de 2019, Aparecido Luiz –
Relator. Com parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 36/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
em votação nominal e APROVADO com treze votos favoráveis. A seguir, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 80/2019, de autoria do Vereador
José Carlos Vieira dos Santos (Vereador em exercício no período de 19/11/2018 a
06/09/2019), que institui no calendário oficial do Município de Ourinhos o “Mês
Municipal do Ciclismo”. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Resolução nº 19/2019, de iniciativa do Vereador Flávio Luís Ambrozim, que
cria a comissão de assuntos relevantes destinada a verificar contratos e execução das
obras referentes à construção de duas pistas de caminhada, compreendendo a construção

do trecho 01: Fapi/Jardim Eldorado, e trecho 02: Jardim Itamaraty - processo licitatório
nº 320/2018 - tomada de preço nº 01/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Santiago de Lucas Ângelo, Aparecido Luiz e Salim
Mattar. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação,
REJEITADO com dez votos contrários. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Raquel Borges
Spada, Mário Sérgio Pazianoto, Ariovaldo de Almeida Silva 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 Trigésima Quinta 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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