ATA DA TRIGÉSIMA NONA 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 primeiro dia do mês de novembro 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 Nona Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio
Dias. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Alexandre
Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, 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 (treze Vereadores presentes). Por questão
de ordem, os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel e Anísio Aparecido Felicetti
solicitaram a consignação de suas presenças. Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Santiago de Lucas Ângelo e Cícero de
Aquino solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Priscila Bernardini.
O Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou também um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Agostinho Coeradas. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder
Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Adelina. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Aldevino Siena. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora
Raquel Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Vera
Fernandes. Em seguida, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que
estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente (com tema livre), que
deverá ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Comunicou também que, para o uso
da palavra na explicação pessoal (3ª parte da sessão), destinada à manifestação dos
Vereadores sobre atitudes pessoais, assumidas durante a sessão ou no exercício do
mandato, as inscrições deverão ser solicitadas ao Primeiro Secretário até o término do
intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da ordem do dia. 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 38ª
Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que

foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Ourinhos 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, 2ª, 3ª e 4ª audiências públicas – já
realizadas. 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 na íntegra do Ofício referente ao TC-800045/353/11 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo sobre apartado relativo às contas da Prefeitura Municipal
do exercício 2011 para conhecimento do Plenário e proceda também à leitura dos demais
Ofícios recebidos: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São Paulo, 30 de
outubro de 2019. Ofício CGCRRM nº 1645/19. Apartado TC-800045/353/11. Senhor
Presidente, Nos termos do decidido pela Colenda Segunda Câmara e pelo Egrégio
Tribunal Pleno desta Casa, em sessões de 12 de março e 17 de julho de 2019, no inciso
XV do artigo 2º da Lei Complementar do disposto no inciso XV do artigo 2º da Lei
Complementar nº 709/93, as respectivas cópias, para conhecimento. Por oportuno,
alerto-o de que o decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme
deliberação desta Corte de Contas exarada no processo TC-A-10535/026/94, publicada
no Diário Oficial do Estado de 10 novembro de 1994. Apresento a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis – ConselheiroSubstitutivo. Ao Excelentíssimo Senhor Alexandre Florencio Dias - Presidente da
Câmara Municipal de Ourinhos – SP. Acórdão. Recurso Ordinário. TC-800045/353/11.
Recorrente: Belkis Gonçalves Santos Fernandes – Ex-Prefeita Municipal de Ourinhos.
Assunto: Apartado das contas do Município de Ourinhos, para tratar análise da cessão
de direito real de uso com promessa de doação de imóveis no exercício de 2011.
Responsável: Toshio Misato (Prefeito à época). Em julgamento: Recurso Ordinário
interposto contra o acórdão da E. Segunda Câmara, que julgou irregulares as
concessões de direito legal real de uso, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e
XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, Acórdão publicado no D.O.E. de 24-04-19.
Advogados: Fabrício Andrade dos Reis (OAB/SP nº 250.417), Alexandre Massarana da
Costa (OAB/SP nº. 271.883), Milena Araújo (OAB/SP nº. 381.681) e outros.
Acompanha: Expediente (s) TC-000190/004/12. Fiscalização atual: UR-4 – DSF-I.
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. APARTADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CONCESSÕES DE DIREITO REAL DE USO MEDIANTE ENCARGOS E COM
PROMESSA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL. DESPROVIMENTO. As concessões de direito
real de uso devem ser submetidas à prévia licitação, em respeito aos princípios
norteadores da Administração Pública, especialmente os da impessoalidade e da
isonomia, sendo possível a contratação direta, por meio de dispensa, apenas nas
hipóteses taxativamente previstas na Lei nº. 8.666/93. Vistos, relatados e discutidos os
autos. ACORDA o E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
sessão de 17 de julho de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo,
Relator, Edgar Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, e Dimas Ramalho e dos

Conselheiros Substitutos Antonio Carlos dos Santos e Samy Wurman, preliminarmente
conhecer do Recurso Ordinário e, quanto ao mérito, ante o exposto no voto do Relator,
juntado aos autos, negar-lhe provimento, mantendo-se, na íntegra, a decisão
hostilizada. Presente o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Thiago
Pinheiro Lima. Publique-se. São Paulo, 09 de setembro de 2019. Antonio Roque
Citadini – Presidente. Sidney Estanislau Beraldo – Relator. Expedientes de Terceiros.
Correspondências recebidas após a última sessão: Informativo VEP-Dengue da
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
recebido via e-mail, informando o número de casos de Dengue notificados e o número
de casos confirmados laboratorialmente em nosso Município, atualizado até 04/11/2019,
com exames efetuados no Instituto Adolfo Lutz de Marília. Ofício SMPF/Contabilidade
nº 229/2019 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
informando que a Prefeitura recebeu transferência de recursos da União no mês de
outubro de 2019. Ofício nº 296/19/GAB-SAE da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS encaminhando processos de compras e serviços do mês de
outubro de 2019. O Senhor Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa e comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº. 42/2019
do Prefeito Municipal que dispõe sobre a correção em consonância com os arts. 27, 52,
71, 73, 77, 84, 126, 128, 130 e 135 da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de
2015, dos Anexos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX, XX, XXI e
XXII, constantes da Lei Complementar nº. 1.028, de 27 de março de 2019, que dispõe
sobre o reajuste do quadro do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal de Ourinhos, acrescido do Anexo XXIII e dá outras providências.
Projeto de Resolução nº. 20/2019 dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Cícero
de Aquino que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar sobre a crise hídrica no
município de Ourinhos. Projeto de Resolução nº. 21/2019 dos Vereadores Aparecido
Luiz, Abel Diniz Fiel, Carlos Alberto Costa Prado e Cícero de Aquino que dispõe sobre
a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada para acompanhar e
realizar estudos referentes ao assoreamento do lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. Projeto de Resolução nº. 22/2019 dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Flávio Luís Ambrozim e Salim Mattar que cria Comissão de Assuntos Relevantes
destinada a obter, analisar informações dos recursos hídricos e acompanhar providências
para a resolução da falta de água no município de Ourinhos. Substitutivo nº 3/2019 dos
Vereadores Carlos Alberto Costa Prado e Santiago de Lucas Ângelo ao Projeto de
Resolução nº 14/2017, de autoria destes vereadores, que altera o artigo 52 da Resolução
n°. 04, de 09 de junho de 1993 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos).
As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes, para elaboração
dos respectivos pareceres, exceto os Projetos de Resolução nº s. 21 e 22/2019, que serão
deliberados na presente sessão, de acordo com o mandamento regimental. Em seguida, o
Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 39ª. Sessão
Ordinária de 2019. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos :

Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.367/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se construir poços profundos na região do Parque Minas Gerais e da
Vila Boa Esperança. 2.368/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
poço profundo na Vila Margarida. 2.369/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar, com urgência, melhorias, bem como reforma em ponto de ônibus na
Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº 1.686. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 2.370/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
576/2019, que solicita a instalação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Francisco Masiero e Sebastiana Cândida de Paula Carvalho. 2.371/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 689/2019, que solicita a revitalização da área institucional da
Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia, com a instalação de academia da
saúde, pista de caminhada, bancos de concreto, dentre outros. 2.372/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 690/2019, que solicita a revitalização da praça na área
institucional delimitada pelas Ruas Stella Maria Toloto, Fernando José Monteiro,
Sebastiana Cândida de Paula Carvalho e Francisco Masiero - Jardim Josefina, com a
instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada, bancos de concreto,
dentre outros. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.373/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar troca de pia na cozinha da EMEF
"Pedagogo Paulo Freire". Requerimento dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e
Raquel Borges Spada: 2.374/19 - Requer informações sobre a possibilidade do 31°
BPM/I Ourinhos realizar o Projeto “Amigos do Canil” na EMEF "Profa. Dorothildes
Bononi Gonçalves". Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.375/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 543/2019, que solicita operação "tapa-buracos" na
Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt. Requerimentos do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 2.376/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde,
sobre a possibilidade de instalação de mais ventiladores na UBS "Dr. Hélio Migliari" Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.377/19 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a manutenção do arcondicionado do setor de fisioterapia do Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão
(Postão). 2.378/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação,
sobre a possibilidade de se substituir as carteiras e cadeiras da EMEF "Profa. Josefa
Navarro Lemos". Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.379/19 Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.980/2019 e à Indicação
n° 1.050/2019, referentes à pintura de sinalização de solo “DEVAGAR ESCOLA” nas
Ruas Arlindo Luz e Rio de Janeiro, próximo ao Colégio Santo Antônio. 2.380/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.217/2019, que solicita a pintura da
sinalização de solo “Faixa de Pedestres” em frente ao Colégio Santo Antônio Objetivo,
na Rua Arlindo Luz, defronte ao nº 800 - Centro. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 2.381/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
espaço literário na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", contando
com doação de livros. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.382/19 Requer cópia do Parecer Jurídico da Procuradoria do Município e cópia do Relatório do

Conselho Municipal de Saúde a respeito do aporte realizado pela Prefeitura Municipal
para pagamento dos benefícios de vale-refeição, fundo de garantia, INSS e férias em
atraso de funcionários da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", considerando que o
pagamento destes direitos, conforme contrato, é de responsabilidade da gestora PróVida. 2.383/19 - Requer informações a respeito do cronograma de criação do Conselho
Municipal dos Usuários de Água e Esgoto da SAE - Superintendência de Água e Esgoto
do Município de Ourinhos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
2.384/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar, bem como instalar
iluminação, bancos e mesas e realizar plantio de árvores na área verde, situada entre as
Ruas Carolina Evangelista Dalaqua e Sebastião Pedroso, esquina com a Rua Onofre
Antônio Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.385/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos, em caráter emergencial, visando à aquisição
de água potável de outras cidades, com o intuito de abastecer os reservatórios da SAE.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.386/19 - Requer informações da
Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, a respeito de quais ações ocorreram no
cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ourinhos, de
outubro de 2016, realizado para que o sistema de abastecimento de água de Ourinhos
não entrasse em colapso, conforme item EDUCAÇÃO AMBIENTAL, nos seguintes
subitens: 1- Conscientização da população sobre a economia de água; 2- Incentivo aos
cidadãos a fazerem o reuso de água ou captação da água de chuva. Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 2.387/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.728/2019, que requer informações sobre a possibilidade de dar continuidade na pista
de caminhada da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas até o final da avenida.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.388/19 - Requer informações sobre a
concessão de licença para tratamento de saúde aos servidores públicos municipais.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.389/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar parceria com o cinema da cidade, para
oferecer sessão de cinema inclusivo, adaptado para crianças e adolescentes de espectro
autismo. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.390/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar ar-condicionado na secretaria do NEI
"Benedita Fernandes Cury". Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 2.391/19 Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua
15 de Novembro, entre as Ruas 12 de Outubro e 7 de Setembro, na Vila Margarida.
2.392/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de
direção a Rua Brasil, entre as Ruas Narciso Migliari e Pedro de Toledo. 2.393/19 Requer informações de quanto o Município gastou com a canalização dos córregos e
nascentes em nossa cidade. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
2.394/19 - Requer informações sobre as tubulações que se encontram na Estação de
Tratamento de Água Prefeito Antônio Luiz Ferreira – ETA. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.395/19 - Requer informações a respeito do
cronograma de perfuração de poços nos bairros com problemas de falta de água,

considerando a crise hídrica por falta de investimento na área no município de Ourinhos.
2.396/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeiras e bebedouros
em toda a extensão da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 2.397/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se arborizar e instalar lixeiras e bebedouros na pista de caminhada e
ciclismo situada na Avenida Vitalina Marcusso. 2.398/19 - Requer informações a
respeito das empresas contratadas para entregar cestas básicas para a Secretaria
Municipal de Assistência Social de Ourinhos. 2.399/19 - Requer informações da
Superintendência de Água e Esgoto - SAE - a respeito de quais ações ocorreram para
cumprir o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ourinhos/SP, de
outubro de 2016, realizado para o sistema de abastecimento de água de Ourinhos não
entrar em colapso, conforme item: PLANEJAMENTO E LEGISLAÇÃO, nos seguintes
subitens: 1 - Requerimento de recursos a fundos de investimento; 2 - Instalação de
dispositivos para controle do SAA, como Macromedidores, estações Pitométricas; 3 Automação do SAA. 2.400/19 - Requer informações da Superintendência de Água e
Esgoto - SAE - a respeito de quais ações ocorreram para cumprir o Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Ourinhos/SP, de outubro de 2016, realizado para o
sistema de abastecimento de água de Ourinhos não entrar em colapso, conforme item:
INFRAESTRUTURA, nos seguintes subitens: 1 - Ampliação da captação de água
subterrânea; 2 - adequação e ampliação da capacidade da ETA; 3 - Construção de um
sistema para destinação adequada do lodo gerado nos decantadores da ETA; 4 Mudança dos sistemas que possuem distribuição hidráulica em marcha, para que sejam
operados através de adutoras livres; 5 - Acreditação do laboratório da ETA junto ao
INMETRO, para análise dos parâmetros diários. 2.401/19 - Requer informações da
Superintendência de Água e Esgoto - SAE - a respeito de quais ações ocorreram para
cumprir o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ourinhos/SP, de
outubro de 2016, realizado para o sistema de abastecimento de água de Ourinhos não
entrar em colapso, conforme item: SERVIÇOS, nos seguintes subitens: 1 - Troca de
redes antigas de cimento amianto; 2 - Troca do leito filtrante da ETA; 3 - Perfuração de
novos poços em pontos estratégicos; 4 - Obras de ampliação da ETA. Requerimentos
da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.402/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar a Semana de Conscientização Hepática. 2.403/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar uma campanha de incentivo para que as
pessoas tenham um cartão com seu tipo sanguíneo. Requerimentos do Vereador Abel
Diniz Fiel: 2.404/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um
gari fixo nas imediações do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá e da
ciclovia do Jardim Eldorado/Orlando Quagliato. 2.405/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reparos nos terminais de iluminação dos postes da Rua
Manoel Corrêa Gordo, próximos ao nº 17 - Vila Vilar. Requerimento do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo: 2.406/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar revitalização, com pintura e demais melhorias, em toda a estrutura do CAIC
Ourinhos, nas áreas que compreendem a EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes", o NEI

“Ayrton Senna da Silva” e a UBS "Daniel Baltus". Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 2.407/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
programa de reciclagem de entulho, promovendo o reaproveitamento do material para
obras da Prefeitura, visando diminuir os custos de obras públicas municipais. 2.408/19 Requer informações a respeito das políticas públicas adotadas pelo Município com
relação à agricultura familiar e aos pequenos produtores rurais. 2.409/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se firmar convênio e/ou parceria com faculdades
do Município, visando utilizar estudantes de Educação Física e Enfermagem nas
academias da saúde e pistas de caminhadas do Município. 2.410/19 - Requer
informações a respeito do projeto Bolsa Talento Esportivo, do Governo do Estado, que
oferece apoio financeiro aos atletas de vários níveis e praticantes de qualquer
modalidade esportiva. 2.411/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
programar apresentações mensais das Escolas Municipais de Bailado e de Música nos
bairros do Município. 2.412/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
incentivar a criação de cooperativas de trabalho entre as famílias carentes do Município.
2.413/19 - Requer informações a respeito das ações voltadas ao incentivo de doação de
sangue no Município. 2.414/19 - Requer informações do 31º BPM/I sobre quais
providências são tomadas em relação às bicicletas motorizadas, principalmente as que
trafegam no período noturno, desprovidas de farol e lanterna. 2.415/19 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais os procedimentos a
serem adotados pelos munícipes de baixa renda que necessitam de fraldas geriátricas, no
Município. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.516/19 - Solicita roçada e
limpeza no terreno da Rua Narciso Migliari com a Rua Barão do Rio Branco, lado do nº
426. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.517/19 - Solicita a realização
de serviços de fresagem asfáltica na Rua Helena Biazon Saladini - Vila São José.
1.518/19 - Solicita roçada e limpeza nas margens da pista de caminhada da Avenida
Vitalina Marcusso, próximo ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". Indicação
do Vereador Aparecido Luiz: 1.519/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua
Enfermeiro Geraldo Pimentel, em frente ao nº 238 - Jardim das Paineiras. Indicações do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.520/19 - Solicita a erradicação de árvore
comprometida (árvore seca), com risco de queda, na Praça Presidente Tancredo de
Almeida Neves - Jardim Europa. 1.521/19 - Solicita, com urgência, roçada e limpeza
geral do canteiro no perímetro urbano da Rodovia Raposo Tavares. 1.522/19 - Solicita
limpeza da Praça José Cardinali Mader (Praça da Texaco). 1.523/19 - Solicita, com
urgência, a manutenção das galerias de águas pluviais que estão com grandes buracos,
próximo à área de estacionamento nos arredores do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. 1.524/19 - Solicita poda de árvores na Avenida Nilo Signorini, entre as
Ruas Belo Horizonte e Mato Grosso. Indicações do Vereador Aparecido Luiz:
1.525/19 - Solicita melhorias na iluminação da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas,
entre o Jardim São Silvestre e o Jardim Nazareth, atendendo pedido dos moradores de
ambos os bairros. 1.526/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua

Olympio Coelho Tupiná, próximo ao Centro Social Urbano - CSU. 1.527/19 - Solicita o
plantio de árvores e a instalação de alguns bancos na área verde localizada entre a
Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas e a Rua Ricardo Otero, defronte ao nº 1.388 Jardim Estoril. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.528/19 - Solicita a retirada de
entulhos e poda de árvores na área de preservação ambiental do Córrego Christoni Jardim Colorado. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.529/19 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio
Caetano Chaves - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.530/19 - Solicita retirada de galhadas na Rua Júlio César
Acosta Chimenes, em frente ao nº 204 - Jardim Paris. 1.531/19 - Solicita roçada em área
verde na Rua Antonio Franciscon Filho, em frente ao nº 446, no Residencial Recanto
dos Pássaros III. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.532/19 - Solicita roçada
e limpeza na Praça Mário Santos Soares - MARICO, situada na Rua João de Pontes Jardim Paulist. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.533/19 - Solicita pintura de
faixas zebradas na Rua Antônio Carlos Mori, defronte ao INSS, para facilitar a
acessibilidade de pessoas idosas e com deficiência. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.534/19 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Pedro Fantinatti - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 1.535/19 - Solicita a instalação de iluminação pública na
Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, no trecho entre a rotatória Anuar Haddad até o
final da avenida, no Ville de France, próximo à Rodovia Melo Peixoto. Indicação do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.536/19 - Solicita reparos ou substituição das
lâmpadas de iluminação pública da rotatória situada entre a Avenida Vitalina Marcusso e
a Rua Paschoal Henrique. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.537/19 Solicita a instalação de bebedouros na Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa
Esperança. 1.538/19 - Solicita manutenção em encanamento que está jorrando água na
Rua Fernando Costa, próximo ao nº 289 - Vila Margarida. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 1.539/19 - Solicita manutenção, com compactação de solo e
contenções, na caixa de areia existente na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas Jardim São Silvestre, localizada em frente à Rua Ricardo Otero nº 1.388. Indicação do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.540/19 - Solicita implantação de redutor de
velocidade ou lombofaixa na Avenida Fausto Matachana, nos dois sentidos, próximo aos
nº. s 625 e 626. Posteriormente, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moções do Vereador Cícero de Aquino: 360/19 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Cecília Nogueira. 361/19 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Benedito Franco de Camargo. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima:
362/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Natal Hiroshi Nishikawa. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 363/19 - De congratulações à Rádio Clube AM de
Ourinhos, pelos 71 anos de história em nosso Município. Moções do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 364/19 - De congratulações aos Empresários Denilson Koiti
Katsui (Koiti) e Ricardo Katsumi Yamagi (Tica), proprietários da empresa Yamagi
Locação de Máquinas, pelos excelentes serviços prestados como parte do parque

empresarial de Ourinhos. 365/19 - De congratulações à empresa Lubricenter Ourinhos
Lubrificantes Químicos, pelos excelentes serviços prestados como parte do parque
empresarial de Ourinhos. 366/19 - De congratulações à empresa Du Baterias, pelos
excelentes serviços prestados como parte do parque empresarial de Ourinhos. Moção do
Vereador Salim Mattar: 367/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Paulina Cecilia
Nogueira. 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 Flávio Luís
Ambrozim solicitou pedido de destaque do requerimento nº. 2.394/2019. Não havendo
mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os requerimentos de nº s
2.367 a 2.415/2019 e as moções nº. 363 a 366/2019, com exceção da matéria destacada.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel e Cícero de Aquino. O
Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente assumisse a sessão
ordinária para o mesmo fazer o uso da tribuna. Dando continuidade, fez o uso da palavra
o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias. Logo após, o Vice-Presidente suspendeu a
sessão para que o Presidente reassumisse a Mesa Diretora. Reaberta a sessão, o Senhor
Presidente deu continuidade à discussão das matérias, fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Não havendo mais quem queira se manifestar, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que conforme fundamento no inciso
33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até
15 dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão a matéria destacada, o
Requerimento nº. 2.394/2019 do Vereador Flávio Luís Ambrozim que requer
informações sobre as tubulações que se encontram na Estação de Tratamento de Água
Prefeito Antônio Luiz Ferreira – ETA. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio
Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Findo o horário do expediente, o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou a supressão do intervalo regimental. O Sr. Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador, APROVADO por
unanimidade. 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

solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Requerimento de Urgência
apresentado à Mesa Diretora: Requerimento nº. 2.416/2019 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Resolução nº. 20/2019. Senhor Presidente, requeremos à Mesa,
nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência
especial de votação o Projeto de Resolução nº 20/2019, proveniente do Vereador
Alexandre Araujo Dauage, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar sobre a
crise hídrica no município de Ourinhos. Justificativa: A presente urgência visa criar a
Frente Parlamentar para viabilizar e solucionar o problema da falta de água em todo o
Município, em parceria com a Prefeitura Municipal, Superintendência de Água e Esgoto
- SAE, representantes da sociedade civil e outros órgãos afins, podendo, inclusive,
sugerir e debater ações concretas que possam contribuir para esse grave assunto que vem
afetando a cidade. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em
regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2019.
Vereador Alexandre Araujo Dauage e demais Vereadores. Realizada a leitura, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº. 2.416/2019. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis.
Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Carlos
Alberto Costa Prado como relator especial ao Projeto de Resolução nº. 20/2019 e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao Projeto
de Resolução nº. 20/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa
do Vereador Alexandre Araujo Dauage, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar
sobre a crise hídrica no município de Ourinhos, declaro nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2019. Carlos Alberto Costa Prado – Relator.
Com parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Resolução nº. 20/2019. Não havendo quem queira se manifestar o Senhor Presidente
colocou em votação, APROVADO por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente
comunicou que foi apresentada Emenda ao Substitutivo nº 01/2019 e solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura da Emenda para conhecimento dos Senhores
Vereadores: Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA) ao Substitutivo nº 01/2019, do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto, apresentado ao Projeto de Lei nº. 71/2019, de autoria do
mesmo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grades protetoras nas piscinas
residenciais. Senhor Presidente, proponho à Mesa, ouvido o douto Plenário, com
fundamento no artigo 151 do Regimento Interno, a seguinte Emenda Modificativa ao
Projeto de Lei nº. 71/2019, alterando o art. 1º da citada matéria, que passa a vigorar com
a seguinte redação: “Art. 1º. Torna-se obrigatória a instalação de grades protetoras
nas piscinas residenciais, com altura mínima de um metro, para novas construções
com “habite-se” emitido a partir de 1º de junho de 2020.” Justificativa:
Apresentamos esta matéria com o objetivo de alterar o artigo 1º, passando a vigorar a
referida norma legislativa para novas construções com “habite-se” emitido a partir de 1º

de junho do ano vindouro. Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres pares
para a aprovação da presente Emenda Modificativa. Sala das Sessões, em 11 de
novembro de 2019. Mário Sérgio Pazianoto. Feita a leitura da Emenda, o Senhor
Presidente nomeou o Vereador Cícero de Aquino para atuar como relator especial à
Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do parecer: Parecer do relator especial à Emenda nº. 01
(MODIFICATIVA) ao Substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº. 71/2019. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grades protetoras nas piscinas
residenciais, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 11 de novembro
de 2019. Cícero de Aquino – Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente
colocou em deliberação a Emenda nº 01/2019, de autoria do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto, ao substitutivo nº 01/2019, de autoria do mesmo, ao Projeto de Lei nº.
71/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grades protetoras nas piscinas
residenciais. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, foi colocada em votação
a Emenda nº 01 (MODIFICATIVA), APROVADA por unanimidade. Com a inserção da
Emenda aprovada, o Senhor Presidente colocou em discussão o Substitutivo nº 01/2019.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou que a discussão e
votação do Substitutivo nº. 01/2019 fosse adiada por duas sessões ordinárias. O Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido de adiamento, REJEITADO
pela maioria dos Senhores Vereadores. Dando continuidade, fizeram o uso da palavra o
Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Abel Diniz Fiel, Caio César de Almeida
Lima. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação o
Substitutivo nº 01/2019, APROVADO pela maioria dos Senhores Vereadores ficando
prejudicado o Projeto de Lei nº. 71/2019. O Senhor Presidente suspendeu a sessão
ordinária por cinco minutos para reunião dos líderes de partido. Reaberta a sessão, por
questão de ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou, com fundamento no
regimento interno, que fosse realizada votação nominal ao Substitutivo nº 01/2019 para
verificação do resultado declarado anteriormente. Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a chamada dos Senhores Vereadores para
votação nominal ao Substitutivo nº. 01/2019. Realizada a votação nominal, verificou-se
o empate de votos com sete votos favoráveis e sete votos contrários. Com o empate, o
Sr. Presidente decidiu a votação com voto contrário e declarou REJEITADO o
Substitutivo nº. 01/2019. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Mário Sérgio
Pazianoto, como autor do Projeto de Lei nº. 71/2019, solicitou a retirada definitiva do
mesmo da pauta da presente ordinária. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
Plenário o pedido de RETIRADA do Projeto de Lei nº. 71/2019, APROVADO por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
nº 94/2019 do Vereador Abel Diniz Fiel que dispõe sobre denominação de via pública
(Estrada Ferroviário Jordão Fernandes). Fizeram o uso da palavra os Senhores

Vereadores Abel Diniz Fiel e Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer uso
da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2019 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel que outorga o título de "Cidadão Ourinhense" ao Secretário
Estadual de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Sr. Marco Vinholi. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou aos funcionários da Secretaria
da Casa que distribuíssem as cédulas de votação. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a chamada dos Senhores Vereadores que depositaram as cédulas de votação na
urna. O Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Alexandre
Araujo Dauage, Éder Júlio Mota e para acompanharem a apuração dos votos. Realizada
a contagem dos votos, o Sr. Presidente declarou APROVADO o Decreto Legislativo nº
1/2019 por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Resolução nº 21/2019, de autoria dos Vereadores Aparecido Luiz, Abel Diniz
Fiel, Carlos Alberto Costa Prado e Cícero de Aquino, que dispõe sobre a prorrogação do
prazo da comissão de assuntos relevantes, criada para acompanhar e realizar estudos
referentes ao assoreamento do lago do parque de exposições Olavo Ferreira de Sá.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Resolução nº 22/2019 de iniciativa dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim e Salim Mattar que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter,
analisar informações dos recursos hídricos e acompanhar providências para a resolução
da falta de água no município de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Abel Diniz Fiel. O Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do Plenário a retirada do Projeto de Resolução nº
22/2019. O Sr. Presidente colocou em votação, APROVADA a retirada do Projeto de
Resolução nº 22/2019 pela maioria dos Vereadores. Por questão de ordem, fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar, Éder Júlio Mota,
Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel e Flávio Luís Ambrozim. 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, Raquel Borges Spada, Anísio
Aparecido Felicetti, 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 Nona 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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