ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao vigésimo primeiro 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 Sexta 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, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa
Prado, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário
Sérgio Pazianoto, 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. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de
Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Fábio Luiz Torrezan.
Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do Protocolo Interno nº. 00000912/2019-30 de 18 de outubro de 2019 do Vereador
licenciado Éder Júlio Mota. Por questão de ordem, o Vereador Éder Júlio Mota solicitou
a consignação da sua presença. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do Protocolo nº 00000912/2019-30: Excelentíssimo Senhor Alexandre Florencio
Dias, - Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Éder Júlio Mota, Vereador
licenciado desta edilidade, vem por meio deste requerer à Vossa Excelência o meu
retorno ao cargo de Vereador na Câmara de Vereadores de Ourinhos. Para isto,
apresento a portaria nº. 1.085 de 16 de outubro de 2019 da Prefeitura do Município de
Ourinhos que segue anexo exonerando meu cargo de provimento em comissão de
Secretário de Gabinete em 16 de outubro de 2019. Termos em que pede deferimento,
Ourinhos – SP, 18 de outubro de 2019, Éder Júlio Mota. Desta forma, após a leitura do
protocolo, o Senhor Presidente determinou que, para conhecimento do plenário a
Secretaria da Casa Legislativa adotasse as providências necessárias e de praxe com os
registros e demais medidas pertinentes. O Senhor Presidente informou que o expediente
da presente sessão será reduzido ao tempo de 30 minutos, contados do final da votação
da ata, reservando-se a Ordem do Dia, exclusivamente, à apreciação das Contas do
Executivo Municipal, referentes ao Exercício de 2017 - Processo TC-006879/989/16,
conforme estipula o § 4º do artigo 215 - Regimento Interno. Informou ainda aos
Senhores Vereadores que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente

devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário e 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 35ª Sessão Ordinária, APROVADA
por unanimidade. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo do
Ofício recebido: Ofício nº 587/2019 da DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE
OURINHOS em resposta ao Requerimento nº 2.124/2019 de autoria do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto. O Senhor Presidente informou que o Ofício lido ficará à disposição
dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa e comunicou que foram apresentadas à
mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº. 37/2019 do Prefeito
Municipal que altera redação da “nota” 8 do Quadro de Índices Urbanísticos do
Zoneamento - Anexo 6, da Lei Complementar nº. 990, de 03 de julho de 2018. Projeto
de Lei Complementar nº. 38/2019 de iniciativa do Prefeito Municipal que altera
dispositivo da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o
Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 39/2019 de
autoria do Prefeito Municipal que autoriza concessão de uso de bem público municipal e
dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 40/2019 de iniciativa do
Prefeito Municipal que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 2019 e
dá outras providências. 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 do parecer favorável da Comissão de Saúde e
Assistência Social: Parecer do Relator da Comissão de Saúde e Assistência Social ao
Projeto de Lei nº 81/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. 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 a “Semana Municipal da Cultura Surda em 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, 7 de
outubro de 2019. Edvaldo Lúcio Abel – Presidente - Relator; Flávio Luís Ambrozim –
Vice-Presidente e Raquel Borges Spada – Membro. O projeto cujo parecer acaba de ser
lido poderá ser encaminhado às demais comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres ou inserido na Ordem do Dia das próximas sessões conforme
preceitua o regimento interno. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
pareceres favoráveis emitidos pela Comissão de Finanças e Orçamento: Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000814/2019-90. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000814/2019-90, de 2019-09-18, referente ao Ofício SMPF-180/2019, da Secretaria
Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários
da Tesouraria referentes ao período de 01/07 a 30/08/2019, com os nº s 121 a 161, não

havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 15 de outubro
de 2019. Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Anísio Aparecido Felicetti – VicePresidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento
ao Protocolo nº. R-00000819/2019-08. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000819/2019-08, de 2019-0919, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 183/2019, da Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças, informando que a Prefeitura recebeu transferência de recursos
da União no mês de agosto de 2019, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 15 de outubro de 2019. Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer da Comissão
de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000837/2019-71. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000837/2019-71, de 2019-09-26, referente ao Ofício DA/SC 254/2019, da SAE,
encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de agosto de 2019, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 15 de outubro
de 2019. Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Anísio Aparecido Felicetti – VicePresidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento
ao Protocolo nº. R-00000838/2019-75. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000838/2019-75, de 2019-0926, referente aos Boletins Diários de Tesouraria, da SAE, de nº s 142 a 161/2019,
referentes ao período de 01 a 30 de agosto de 2019, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2019. Aparecido Luiz – Presidente
- Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000880/2019-21.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº.
R-00000880/2019-21, de 2019-10-09, referente ao 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, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 15 de outubro.
Aparecido Luiz – Presidente – Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e
Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo
nº. R-00000881/2019-24. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a

respeito do Protocolo nº. R-00000881/2019-24, de 2019-10-10, referente aos Boletins
Diários de Tesouraria, da SAE, de nº s 162 a 182/2019, referentes ao período de 02 a 30
de setembro de 2019, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 15 de
outubro de 2019. Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Anísio Aparecido Felicetti –
Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Os projetos cujo pareceres acabam de ser
lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Em seguida, o
Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 36ª. Sessão
Ordinária de 2019. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos :
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.269/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a
extensão do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 2.270/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação natalina na Rua Dr. Antônio
Prado, defronte ao Centro Popular de Compras “Camelódromo”. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 2.271/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar pintura ou revitalização com arte através de pintura de grafite, bem como
manutenção na iluminação do pontilhão que interliga as Ruas Ângelo Sedassari e
Machado Florence. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 2.272/19 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar o Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, junto à SAE, com as contas de água. Requerimentos do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva: 2.273/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar ponto de ônibus com cobertura e pintura de sinalização de solo na Rua
Marieta de Oliveira Vianna e Silva - Jardim Santa Fé II, defronte ao Residencial
Carvalho. 2.274/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adotar talonário
eletrônico de multas, a fim de evitar fraudes e diminuir custos com emissão de talonário
de papel. 2.275/19 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto SAE, sobre a recuperação do asfalto na Rua Engenheiro José Roberto Vito, defronte ao
nº 27. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.276/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 470/2019, que solicita reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Valdir Martins Tavares. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 2.277/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 828/2017, que solicita
operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico da Avenida Hassib Mofarrej, no
trecho da esquina do nº 384 até os nº s 2.003 e 2.007 - Nova Ourinhos. 2.278/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.381/2017, que solicita reperfilamento
asfáltico na Avenida Hassib Mofarrej, no trecho da esquina do nº 384 até os nº s 2.003 e
2.007 - Nova Ourinhos. 2.279/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 592/2018,
que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas José
Martins Santana, Clorivaldo Migliari, Carlos Eduardo Devienne, Serafim Signorini e
João Fiorini, e da Avenida Hassib Mofarrej, no trecho entre os nº s 384 e 2.007 - Nova
Ourinhos. Requerimentos do Vereador do Caio César de Almeida Lima: 2.280/19 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar novos pontos de iluminação

na Praça Henrique Tocalino, em frente ao "Lanchódromo". 2.281/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar uma base da Guarda Municipal na
Praça Henrique Tocalino, em frente ao "Lanchódromo". Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 2.282/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
alterar o horário de trabalho dos agentes de endemias. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 2.283/19 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos
para a aquisição de uma nova área para construir um novo cemitério. Requerimentos do
Vereador Abel Diniz Fiel: 2.284/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
intensificar a fiscalização do desperdício de água. 2.285/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se contratar, com urgência, caminhões para retirada de galhadas.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.286/19 - Requer informações
sobre o empréstimo consignado dos servidores da Prefeitura Municipal. Requerimento
do Vereador do Caio César de Almeida Lima: 2.287/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na Praça Henrique Tocalino, em frente ao
"Lanchódromo". Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.288/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 964/2019, que solicita recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Adão Queirós. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.289/19 - Requer imediatas providências quanto à remoção de dois postes
que se encontram no centro da Avenida Vitalina Marcusso - Jardim das Paineiras.
2.290/19 - Requer providências no sentido de que seja feito o alargamento da alça de
acesso da Rua Mato Grosso para a Rodovia Raposo Tavares - Vila Perino.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 2.291/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à alteração do sentido
do trânsito para mão única de direção na Rua Maurício Biondo Netto, nas proximidades
da área da "Feira da Lua". Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.292/19 Requer informações, junto à Diretoria de Engenharia de Tráfego, sobre a possibilidade
de se realizar urgentes estudos quanto a melhorias no trânsito da Rua Alberto Mori,
cruzamento com a Rua José Vendramini - Parque Minas Gerais - 1ª Seção.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.293/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 116/2019, que requer informações a respeito das
castrações de animais, tendo em vista a resposta do Requerimento nº 2.342/2018.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.294/19 - Requer informações a
respeito dos cortes de árvores que estão ocorrendo no Município pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. 2.295/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.001/2019, que requer informações a respeito do cronograma de
instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública de todos os bairros do Município,
considerando os valores arrecadados após o aumento na taxa de Contribuição de
Iluminação Pública - CIP, desde 2017. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 2.296/19 - Encaminha minuta de projeto de lei, que cria Sala do Autista, com
base na Lei n°. 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.436/19 - Solicita troca de toda a iluminação pública por lâmpadas LED no pontilhão

que interliga as Ruas Ângelo Sedassari e Machado Florence. 1.437/19 - Solicita
substituição da iluminação do pontilhão da Rua Santos Dumont por lâmpadas de LED.
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.438/19 - Solicita recolhimento de galhadas
na extensão da Rua Antônio Dirceu Chierentin - Jardim Flórida. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.439/19 - Solicita limpeza na lagoa de decantação
do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB), com a aplicação de
bioinseticida contra pernilongo, bem como realizar limpeza com a retirada dos aguapés.
Indicações do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.440/19 - Solicita a
implantação de dois redutores de velocidade na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito" Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.441/19 - Solicita a implantação de
lombofaixa na Rua Silva Jardim, defronte à Secretaria Municipal de Segurança Pública.
1.442/19 - Solicita revitalização com pintura de sinalização de solo na Rua Dr. Antônio
Prado e seus respectivos cruzamentos. 1.443/19 - Solicita a instalação de iluminação
pública na Praça Andolpho Aristides Athanázio - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.444/19 - Solicita a
implantação de redutores de velocidade na Rua Cardoso Ribeiro, desde seu início até a
Rodovia Raposo Tavares. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.445/19
- Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Valdir Martins Tavares.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.446/19 - Solicita a implantação de
redutores de velocidade (quebra-molas ou lombofaixas) na Rua José Robles Agrela,
defronte aos nº s 873 e 1.173, devido a alta velocidade de carros, motos e caminhões no
local. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.447/19 - Solicita pintura de
ciclovia na trilha da Rua Júlio Mori, pois os ciclistas não respeitam os pedestres que
fazem caminhada. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.448/19 Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Jardim Flórida. 1.449/19 Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. 1.450/19 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão dos
Residenciais Recanto dos Pássaros I, II e III. 1.451/19 - Solicita operação "tapa-buracos"
em toda a extensão do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.452/19 - Solicita melhorias no
pavimento asfáltico da Rua Álvaro Rolim, próximo ao nº 760 - Vila Brasil. 1.453/19 Solicita melhorias no pavimento asfáltico da Rua Carlos Zanuto, próximo ao nº 374 Vila Brasil. 1.454/19 - Solicita troca de lâmpada queimada em poste da Rua Jornalista
Miguel Farah, em frente ao nº 951 - Vila Brasil. 1.455/19 - Solicita retirada de galhadas
na Rua Jornalista Heron Domingues, próximo ao nº 369 - Vila Brasil. 1.456/19 - Solicita
troca de lâmpada em poste na Rua João Bond, defronte ao nº 749 - Jardim Eldorado.
1.457/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Pedro Médici, em frente ao nº 456 Jardim Eldorado. 1.458/19 - Solicita melhorias no pavimento asfáltico da Rua Sebastião
Costa Galvão, próximo ao nº 731 - Jardim Eldorado. 1.459/19 - Solicita limpeza de
guias e sarjetas na Rua Antônio Caetano Chaves, próximo ao nº 486 - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 1.460/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua
Corino Martins de Oliveira, em frente ao nº 296 - Conjunto Habitacional Orlando

Quagliato. 1.461/19 - Solicita melhorias no pavimento asfáltico na Rua Ezelino Zorio
Maulen, próximo ao nº 957 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.462/19 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Pedro Fantinatti - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 1.463/19 - Solicita melhorias no pavimento asfáltico da
Rua Milton de Abreu, próximo ao nº 166 - Residencial Recanto dos Pássaros.
Posteriormente, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas:
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 345/19 - De congratulações ao jovem
Heitor Alves Ribeiro, um dos compositores da música "Touchscreen", gravado pela
dupla Bruno e Marrone, que já está despontando no Youtube e rádios pelo Brasil como
uma das mais pedidas e tocadas, ocupando os primeiros lugares de audiência. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 346/19 - De congratulações à Professora Lídia Benitez,
professora aposentada e atual coordenadora do curso de alfabetização de adultos "Para
Ler o Mundo". Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 347/19 - De pesar
pelo falecimento da Sra. Odete Maria Mendes Chaves. Moções do Vereador Santiago
de Lucas Ângelo: 348/19 - De congratulações ao Locutor Marcos Elias, pelo Programa
Barretesão, transmitido aos sábados pela Rádio Itaipu FM. 349/19 - De congratulações à
Karina Favato - Sobrancelhas e Beleza -, pelos excelentes serviços prestados em nosso
Município, com reconhecimento nacional e representando o País internacionalmente.
350/19 - De congratulações à TNL - Tecnal, pelo transcurso dos 43 anos de fundação da
empresa, prestando relevantes serviços em nossa cidade, presente em vários países,
levando tecnologia brasileira para todo o mundo, produzida em terras ourinhenses.
351/19 - De congratulações ao atleta ourinhense José Augusto Oliveira Neto, pela
excelente atuação nas competições de Karatê, se destacando e conquistando vários
títulos, representando nosso Município de forma brilhante. As moções de congratulações
lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto a de pesar encontra-se
aprovada, na forma regimental. Por questão de ordem, o 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 Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por
unanimidade. O Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou pedido de
destaque do requerimento nº. 2.296/2019 e da moção nº. 345/2019. O Senhor Vereador
Alexandre Araujo Dauage solicitou pedido de destaque do requerimento nº. 2.282/2019
Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
requerimentos de nº s 2.269 a 2.296/2019 as moções nº. 345, 346 e 348 a 351/2019 com
exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Cícero de Aquino, Abel Diniz Fiel e Caio César de Almeida Lima. Não havendo mais
quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O 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. Transcorridos os trinta minutos, conforme determina o parágrafo 4º
do artigo 215 do regimento interno, devido à apreciação na Ordem do Dia do

parecer do Tribunal de Contas do Estado a respeito das Contas do Executivo do
ano de 2017, 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, Caio
César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio
Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores
presentes). Havendo número legal e estando na Ordem do dia, o Senhor Presidente
colocou em discussão o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
referente às Contas do Executivo do Exercício de 2017, que se posicionou pela
APROVAÇÃO das contas da Administração Municipal do Exercício de 2017 – Processo
TC-006879/989/16. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o parecer foi colocado em
votação nominal e APROVADO com onze votos favoráveis e três votos contrários. Por
questão de ordem, fizeram o uso da palavra para justificativa de voto os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz e Mário Sérgio
Pazianoto. Aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Senhor
Presidente determinou à Secretaria que efetuasse os demais procedimentos de praxe.
Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia fizeram o uso da
palavra livre os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Caio César de Almeida Lima,
Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Araujo Dauage, Raquel Borges
Spada, Abel Diniz Fiel e Mário Sérgio Pazianoto. Não havendo mais nada a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Trigésima Sexta 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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