ATA DA TRIGÉSIMA 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 vigésimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
hora e dois minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima 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, 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, o Senhor Presidente declarou
aberta a presente sessão ordinária e 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 36ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. O
Senhor Presidente comunicou que foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Município a convocação referente ao Projeto de Lei nº. 79/2019 de iniciativa do Prefeito
Municipal que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ourinhos para o
exercício de 2020 e dá outras providências, divulgando as Audiências Públicas, que
serão realizadas no Plenário da Câmara Municipal nas seguintes datas e horários: 1ª
audiência pública – já realizada hoje, das 9 às 10 horas; 2ª audiência pública – 31/10
(quinta-feira), das 15 às 16 horas; 3ª audiência pública – 05/11 (terça-feira), das 18 às 19
horas; 4ª audiência pública – 07/11 (quinta-feira), das 9 às 10 horas; 5ª audiência pública
– 12/11 (terça-feira), das 18 às 19 horas; 6ª audiência pública – 14/11 (quinta-feira), das
15 às 16 horas. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos
Ofícios recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos
Requerimentos nº. s 2.136 e 2.262/2019 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos nº. s 2.132, 2.164 e 2.165/2019 do Vereador Alexandre Florencio Dias;
Requerimentos nº. s 2.148, 2.175, 2.176, 2.240, 2.245 e 2.250/2019 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimento nº. 2.221/2019 do Vereador Aparecido Luiz;
Requerimentos nº. S 2.053, 2.120, 2.166, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194 e 2.195/2019

do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva; Requerimentos nº. s 2.121, 2.162, 2.173, 2.174
e 2.188/2019 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 1.890, 1.899,
2.171, 2.196 e 2.271/2019 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s 1.998,
2.040, 2.070, 2.088, 2.097, 2.105, 2.106, 2.142, 2.158, 2.159, 2.161, 2.177, 2.197, 2.198,
2.199, 2.216, 2.220 e 2.250/2019 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s
2.110, 2.186, 2.223 e 2.224/2019 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimento nº.
2.046/2019 do Vereador José Carlos Vieira dos Santos; Requerimentos nº. s 2.082,
2.123, 2.126, 2.127, 2.152, 2.157, 2.204, 2.238 e 2.259/2019 do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.168, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209 e 2.214/2019 da
Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 2.172/2019 do Vereador Santiago de
Lucas Ângelo; Requerimento nº. 688/2019 da maioria dos Vereadores. Ofício nº 4.637
da CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA - SP encaminhando cópia do Requerimento
nº 1.325/2019, de autoria do Vereador Albuquerque, manifestando apoio irrestrito em
prol da manifestação por mais uma luta em favor da classe policial militar, realizada na
Praça da Sé, em São Paulo, no último dia 27 de setembro. Ofício nº 270/19/GAB-SAE
do SR. MARCELO SIMONI PIRES – SUPERINTENDENTE DA SAE –
encaminhando processos de compras e serviços do mês de setembro de 2019. Ofício
DA/SC 280/2019 da SAE encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês
de setembro de 2019. Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nº s 183 a 191/2019
referentes ao período de 01 a 11 de outubro de 2019. Ofício nº 166/2019/SMA da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO encaminhando cópia da decisão
do Sr. Prefeito Municipal referente ao Processo nº 1.906/2017, Portaria nº 1.145/2018.
Ofício SMPF-221/2019 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria referentes
ao período de 02/09/2019 a 16/10/2019, com os nº s 162 a 194. O Senhor Presidente
informou que os Ofícios lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e
Assessores na Secretaria da Casa e também, após os despachos regimentais e
processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial da
Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no gabinete parlamentar
de cada Vereador. Logo após, o Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à
mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 94/19 do Vereador Abel Diniz Fiel que
dispõe sobre denominação de via pública (Estrada Ferroviário Jordão Fernandes).
Projeto de Lei Complementar nº. 41/19 proveniente do Prefeito Municipal que altera o
inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 779, de 08 de dezembro de 2011, e
acrescenta a alínea “a” ao referido artigo. O Senhor Presidente informou que as matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Em seguida, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 37ª. Sessão
Ordinária de 2019. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos:
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.297/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a
extensão do Conjunto Residencial Vandelena Moraes Freire. Requerimento do

Vereador Aparecido Luiz: 2.298/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
finalizar a manutenção referente à obra realizada pela SAE na Rua Eufêmia Canizela
Saladini, em frente ao nº 56 - Jardim Europa, onde há reclamação de condutores que
trafegam pelo local com seus veículos. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
2.299/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar perfuração de um
poço na região do Jardim Anchieta. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 2.300/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 573/2019, que solicita a
construção de guias e sarjetas na Avenida Matilde Abucham Abujamra, próximo ao
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 2.301/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.193/2019, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Avenida Matilde Abucham Abujamra. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 2.302/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar lei,
dentro da gestão pública, em conformidade com a Constituição Federal, referente à
atividade de serviços essenciais na esfera administrativa pública municipal, que
possibilite pagamento de horas extraordinárias aos funcionários da SAE/ETA.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.303/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 443/2019, que solicita a instalação de placas informativas
visando incentivar as pessoas a usarem as passarelas instaladas na Rodovia Raposo
Tavares, no Município. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.304/19
- Requer informações sobre a possibilidade de remoção de árvore, comprometida pela
broca, na Rua Barão do Rio Branco, próximo ao nº 651, ao lado da EE "Virgínia
Ramalho". Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.305/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.919/2019, que 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. 2.306/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.839/2019, que requer informações da Superintendência de Água e
Esgoto - SAE - a respeito de quais procedimentos a população ourinhense deve realizar
após a falta de água, na ocorrência de fornecimento de água turva ou barrenta em sua
residência. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.307/19 - Requer
informações sobre a possibilidade da execução de uma pequena obra de modificação na
calçada do CAPS da Vila Recreio, visando oferecer maior mobilidade ao trânsito de
veículos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.308/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.187/2018, que solicita pintura de sinalização de solo
e instalação de placas de sinalização nas Ruas Alonso Faustino Dias, Comandante
Leonor Pedrotti, Álvaro Doriguello e Milton de Abreu, e defronte à supercreche NEI
"Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico" - Residencial Recanto dos Pássaros.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.309/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 620/2019, que requer informações do Procon sobre quais ações
estão sendo realizadas diante do excesso de reclamações de falta de abastecimento de
água no Município. 2.310/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 381/2019,

que requer informações sobre quando se resolverá o problema da falta de água na Vila
Boa Esperança e no Parque Minas Gerais. 2.311/19 - Requer informações a respeito dos
radares instalados no município de Ourinhos. 2.312/19 - Requer informações a respeito
dos responsáveis técnicos que realizam a fiscalização e o recebimento dos serviços de
recapeamento e reperfilamento asfáltico do Município. 2.313/19 - Requer informações a
respeito dos responsáveis técnicos que fiscalizam os serviços realizados pela empresa
Caçambas Brasil Serviços de Limpeza, pois a Prefeitura Municipal já pagou mais de R$
8.949.628,53 em serviços de limpeza de terrenos. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 2.314/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 931/2019,
que solicita pintura de sinalização de solo (parada obrigatória) na Rua Milton de Abreu,
esquina com a Rua Pedro Alexandre. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
2.315/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.269/2019, que solicita
melhorias, com pintura e iluminação, na quadra poliesportiva da Rua João Bond Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 2.316/19 - Requer informações sobre a responsabilidade de manutenção da
estação de tratamento de esgoto do Núcleo Habitacional Choso Misato. 2.317/19 Requer informações sobre a retroescavadeira nº 103, pertencente à Superintendência de
Água e Esgoto - SAE. 2.318/19 - Requer cópia do processo que autorizou o corte de
duas árvores sadias localizadas na Avenida Domingos Camerlingo Caló, em frente à
sede do Lions Clube de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.319/19 - Requer informações a respeito do corte na quantidade de médicos no pronto
atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari". 2.320/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar playground para crianças na Praça Olivério Mercante,
situada defronte à ETA, na Rua José Neves de Oliveira - Vila Brasil. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.321/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 930/2019, que solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Pedro Alexandre,
em frente ao nº 792. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.322/19 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação
de redutores de velocidades (lombofaixas ou quebra-molas) ou a instalação de radar
fixo, bem como a instalação de placas de limite de velocidade e pintura de sinalização de
solo nas principais ruas e avenidas do Jardim Itamaraty. 2.323/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.729/2017, que solicita a substituição da iluminação pública
por lâmpadas de LED na entrada do Jardim Itamaraty, na Avenida Heraldo Nascimento
Abujamra, devido ao tráfego de pessoas no local, a fim de evitar acidentes.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.324/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura na área externa do portão de
entrada de alunos da EMEF "Profa. Josefa Navarro Lemos", pois os alunos e pais ficam
expostos ao sol e às chuvas durante os horários de entrada e saída das aulas.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.325/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.029/2019, que solicita implantação de redutor de velocidade
(lombofaixa) na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, defronte ao nº 1.440, pois há
uma escola no local. 2.326/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar

estudos visando à instalação de dispositivos redutores de velocidade, como:
lombofaixas, quebra-molas, placas indicando limite de velocidade, sinalização de solo e
radar fixo na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, nas proximidades do nº 517.
2.327/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
instalação de dispositivos redutores de velocidade, como: lombofaixas, quebra-molas,
placas indicando limite de velocidade e sinalização de solo na Avenida Heraldo
Nascimento Abujamra, próximo ao cruzamento com a Rua Carlos Thomal.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.328/19 - Requer da
Superintendência de Água e Esgoto (SAE) o envio de relatório que conste as receitas e
as despesas, mês a mês, de janeiro de 2019 até a presente data. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 2.329/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
496/2019, que solicita a construção de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas em
toda a extensão das Ruas Hugo Luz, Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato",
Carlos Osmar Trombini, Juan Vidal Santos, Doze, dos Ipês, Marino Mariano, Mario
Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga Pereira, do Corretor de Seguros e da Estrada
Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia - Jardim Itaipava. 2.330/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 946/2018, que solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Ruas São Paulo, Souza Soutelo,
Miguel Vita, Ataliba Leonel, Pedro Migliari (Tico), Bernard Bozon Venduraz (Francês) e
da Avenida Heraldo Nascimento Abujamra. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou
a apresentação das Indicações: Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.464/19 - Solicita a implantação de lombofaixa na Avenida Paulo Bozon Verduraz,
defronte à EMEI "Itaipava". Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.465/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Elvira
Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 280 - Vila Operária. 1.466/19 - Solicita implantação
de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua João Rodrigues, defronte ao nº 616 Residencial Vandelena Moraes Freire. 1.467/19 - Solicita capina, limpeza e pintura das
guias e sarjetas do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.468/19 - Solicita capina,
limpeza e pintura das guias e sarjetas do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 1.469/19 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas do
Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 1.470/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Rufino
Benitez, defronte ao n° 317 - Jardim Cristal. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
1.471/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestres) no cruzamento das
Ruas Alberto Mori e José Vendramini. Indicações do Vereador Aparecido Luiz:
1.472/19 - Solicita a retirada de galhadas e limpeza no terreno localizado na Rua Isabel
Alves Veloso, ao lado do nº 62 - Residencial Recanto dos Pássaros III. 1.473/19 Solicita pintura de sinalização de solo (Ponto de ônibus) na Avenida Jacinto Ferreira de
Sá, defronte ao nº 679. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.474/19 Solicita retirada de galhadas na Rua Apparecida Faria Bacchmi, próximo ao nº 157 Loteamento Ville de France II. 1.475/19 - Solicita retirada de entulhos na Rua Júlio
César Acosta Chimenes, próximo ao n° 390 - Jardim Paris. 1.476/19 - Solicita a

implantação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua Pedro Alexandre,
defronte ao nº 922. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.477/19 Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas (PARE) em toda a extensão
da Rua Maria José Milani - Residencial Recanto dos Pássaros. 1.478/19 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria José Milani
- Residencial Recanto dos Pássaros. 1.479/19 - Solicita a instalação de placas de
regulamentação de limite de velocidade máxima permitida na Rua Valentim Gentil.
1.480/19 - Solicita a retirada de lixos e entulhos nas Ruas Benjamin Constant e Ataliba
Leonel, ao lado da via-férrea - Vila Moraes. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.481/19 - Solicita encascalhamento ou colocação de fresa asfáltica no
estacionamento da EMEF "Jornalista Miguel Farah", localizada na Rua Francisco
Robles Godoy, 167 - Jardim Ouro Verde. 1.482/19 - Solicita melhorias na iluminação
pública, bem como a substituição por lâmpadas de LED na Rua Paraná, entre as Ruas
Cardoso Ribeiro e Souza Soutelo. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.483/19 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Pedro Alexandre, em frente
ao nº 883. 1.484/19 - Solicita poda de árvore na Rua Domingos Ângelo, em frente ao nº
98. 1.485/19 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Hermínia Bonetti Sândano,
defronte ao n° 356. 1.486/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Cambará, próximo ao
nº 571. 1.487/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Robles Agrela - Jardim
Itamaraty. 1.488/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua República, próximo ao nº 525
- Vila Odilon. 1.489/19 - Solicita poda de árvore na Rua República, defronte ao n° 940 Vila Musa. 1.490/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Constituição, defronte ao
nº 240 - Vila Odilon. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.491/19 Solicita, com urgência, operação “tapa-buracos” em todas as ruas do Jardim Anchieta.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.492/19 - Solicita reparos no meio-fio da
Rua Rufino Benitez, defronte ao nº 317 - Jardim Cristal. Indicações do Vereador Abel
Diniz Fiel: 1.493/19 - Solicita manutenção nos terminais dos postes de iluminação
pública da Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico - Conjunto Residencial
de Interesse Social Itajubi, onde frequentemente queimam várias lâmpadas. 1.494/19 Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão do Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.495/19 -Solicita a
substituição das placas de sinalização de sentido único de tráfego da Rua José Galian
Blasco, pois as atuais estão enferrujadas. Indicações do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 1.496/19 - Solicita poda de árvore, mediante estudos e vistoria no local, na Rua
Ângelo Silva, defronte ao nº 521. 1.497/19 - Solicita manutenção em lâmpada no poste
da Rua Ângelo Silva, defronte ao nº 521. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.498/19 - Solicita corte de árvore, com cupim e em risco de queda, na Rua Dr. Antônio
Prado, em frente ao n° 1.014. 1.499/19 - Solicita corte de árvore frutífera (Mangueira)
muito alta, que está em risco de queda, na Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio
Farmacêutico, defronte ao n° 226 - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.500/19 - Solicita roçada e limpeza nos terrenos baldios do Jardim Eldorado. 1.501/19 Solicita poda de árvore na Rua Sebastião Miranda, em frente ao n° 269. Indicações do

Vereador Cícero de Aquino: 1.502/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento, com
urgência, em toda a extensão da Rua Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato" Jardim Itaipava. 1.503/19 - Solicita a substituição de todas as placas denominativas das
ruas do Parque Minas Gerais e da Vila Boa Esperança. A seguir, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção dos Vereadores Carlos Alberto
Costa Prado e Caio César de Almeida Lima: 352/19 - De congratulações à Santa Casa
de Misericórdia de Ourinhos, pela realização do 3° Encontro de Gestantes. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 353/19 - De pesar pelo falecimento de Fábio Luiz
Torrezan. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 354/19 - De repúdio ao
Governador do Estado de São Paulo, pela forma desrespeitosa com que tratou os
Policiais Militares Veteranos da Polícia Militar em evento que participou na cidade de
Taubaté/SP. Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 355/19 - De
congratulações à AMO-SIM - Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de
Meninas -, pela formatura de 135 novos Guardas Mirins, realizada no dia 17 de outubro,
desejando sucesso a todos os formandos. As moções de congratulações e repúdio 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 as matérias fossem votadas de forma globalizada, salvo algum
destaque a ser solicitado por qualquer dos Senhores Vereadores. Atendendo à questão de
ordem, o Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por
unanimidade. Fez pedido de destaque o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim dos
requerimentos nº. s 2.316 e 2.317/19. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr.
Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº s 2.297 a 2.330/2019 e as
Moções nº. s 352, 354 e 355/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís Ambrozim,
Cícero de Aquino, Aparecido Luiz 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. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti
solicitou a retirada de destaque do requerimento nº. 2.296/2019. Dando continuidade, o
Senhor Presidente colocou em discussão as matérias destacadas remanescentes da 36ª
Sessão Ordinária. Foi colocado em discussão o requerimento nº 2.282/19 de autoria do
Vereador Alexandre Araujo Dauage que requer informações sobre a possibilidade de se
alterar o horário de trabalho dos agentes de endemias. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi
colocado em discussão a moção nº 345/2019 de autoria do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti que congratula o 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. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Anísio Aparecido

Felicetti. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão o requerimento
nº. 2.316/19 do Vereador Flávio Luís Ambrozim que requer informações sobre a
responsabilidade de manutenção da estação de tratamento de esgoto do Núcleo
Habitacional Choso Misato. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio
Luís Ambrozim, Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente colocou
em discussão o requerimento nº 2.317/19 do Vereador Flávio Luís Ambrozim que requer
informações sobre a retroescavadeira nº 103, pertencente à Superintendência de Água e
Esgoto – SAE. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim,
Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. 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, 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, o Primeiro Secretário realizou a leitura do requerimento de urgência
apresentado à mesa: Requerimento de Urgência nº. 2.331/2019 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 40/2019. 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 40/2019,
proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS 2019 e dá outras providências. Justificativa: O referido projeto tem por objeto
instituir o programa para pagamento dos créditos tributários inscritos em dívida ativa de
pessoas físicas ou jurídicas, de forma a vista ou parcelada, com desconto nos acréscimos
de juros e multa. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em
regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 29 de outubro de 2019,
assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Realizada a leitura, o Sr. Presidente
colocou em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o requerimento de
urgência foi colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador
Caio César de Almeida Lima 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. 40/2019. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2019 e dá outras providências, declaro nada

ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 29 de outubro de 2019, Caio César de
Almeida Lima - Relator. Com parecer favorável lido, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei Complementar nº 40/2019. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Abel
Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação
nominal e APROVADO com quatorze votos favoráveis. Dando continuidade, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 81/2019 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 a “Semana Municipal da Cultura Surda em
Ourinhos” e dá outras providências. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Éder Júlio Mota e Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 82/2019 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. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 83/2019 dos Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Caio
César de Almeida Lima e Mário Sérgio Pazianoto que institui no Calendário Oficial do
Município o "Dia Municipal do Terço dos Homens" e dá outras providências. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido
Felicetti e Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra,
foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei nº 86/2019 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que
declara de utilidade pública a Associação Hípica de Ourinhos. Fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em
discussão o Projeto de Resolução nº. 18/2019 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. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia fizeram
o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de
Aquino, Alexandre Araujo Dauage, Raquel Borges Spada, Flávio Luís Ambrozim e Éder
Júlio Mota. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção
de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima 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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