ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
treze 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 Décima Oitava Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Araujo
Dauage. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel
Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em
votação as Atas da 17ª. Sessão Ordinária e da 4ª. Sessão Extraordinária de 2018,
aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente informou aos Senhores
Vereadores, que está aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, devendo
ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Informou também, que para o uso da
palavra livre 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. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse na íntegra a leitura na íntegra dos Ofícios nº. S 24/2018 e
17/2018 da Prefeitura Municipal solicitando a substituição dos Anexos 5 e 7 do
Projeto de Lei Complementar nº.13/2018 que dispõe sobre a revisão decenal do Plano
Diretor do Município: “Excelentíssimo Senhor Presidente, Encaminhamos a Vossa
Excelência, a justificativa que dispõe sobre a substituição dos Anexos 5 e 7, da
Revisão Decenal do Plano Diretor do Município de Ourinhos e dá outras
providências, enviado através do Ofício 24/11/2018, de 24 de maio 2018.”
“Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência, a substituição
dos Anexos 5 e 7, que dispõe sobre a Revisão Decenal do Plano Diretor do
Município de Ourinhos e dá outras providências, enviado através do Ofício
15/11/2018, de 07 de maio de 2018. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção
dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de
nossa elevada estima e distinto apreço, atenciosamente Lucas Pocay Alves da Silva
- Prefeito Municipal ao Excelentíssimo Senhor Alexandre Araujo Dauage –
Presidente da Câmara Municipal.” “Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminhamos a Vossa excelência a justificativa que dispõe sobre a substituição dos

Anexos 5 e 7, da Revisão Decenal do Plano Diretor do Município de Ourinhos e dá
outras providências, enviado através do Ofício 24/11/2018, de 24 de maio de 2018.
Tal solicitação é necessária devido as seguintes mudanças: instrumentos de política
urbana – Anexo 5: ampliada área de AERIS “b” entre os Núcleo Urbano Destacados
Terra Dourada e Santa Maria, devido à localização da área náo suportar
loteamentos de médio e alto padrão; Quadro de Classificação das Atividades por
Zonas – Anexo 7: na Zona Mista (ZM), na coluna das “vias estruturais 2”, onde saiu
a “nota (3)”, devido a essas áreas serem viáveis para possíveis empreendimentos
industriais desse porte e na linha “ZER-B”, nas colunas “vias estruturais 2” e “vias
estruturais 3”, onde substituímos as atividades na Lei e onde foram inseridas as
condições de Uso Permissíveis nas vias locais e coletoras, e não incluídas as vias
estruturais. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção dispensada ao assunto, e
valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de nossa elevada estima e
distinto apreço. Atenciosamente Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal ao
Excelentíssimo Senhor Alexandre Araujo Dauage – Presidente da Câmara Municipal
de Ourinhos.” Lido os ofícios, o Senhor Presidente colocou em votação o pedido de
substituição, APROVADO por unanimidade. Dando continuidade, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº. s 1.090, 1.107 e
1.135/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº. s 1.081, 1.086, 1.193,
1.196, 1.198, 1.201, 1.202 e 1.344/2018 Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº.
1.098/2018 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 1.045/2018 do
Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 874, 884, 1.128, 1.129,
1.130, 1.184, 1.331 e 1.339/2018 Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s
739, 1.242 e 1.323/2018 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s 1.140,
1.148 e 1.158/2018 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 826, 1.001,
1.114 e 1.264/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 789 e
1.121/2018 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimento nº. 1.094/2018 Mário
Sérgio Pazianoto; Requerimento nº. 1.052/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada;
Requerimentos nº. s 843 e 867/2018 do Vereador Salim Mattar; Requerimento nº.
886/2018 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo; Requerimento nº. 1.093/2018 dos
Vereadores Cícero de Aquino e Mário Sérgio Pazianoto; Requerimento nº.
1.220/2018 dos Vereadores Alexandre Florencio Dias, Alexandre Araujo Dias e
Anísio Aparecido Felicetti. Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nº. s 79 a
83/2018, referentes ao período de 02 a 08 de maio de 2018. Convite para a Cerimônia
Comemorativa ao Aniversário de 5 anos do AME Ourinhos, a ser realizada no dia 08
de junho de 2018, às 10 horas, no AME Ourinhos. Ofício 165/2018-PL da CÂMARA
MUNICIPAL DE ITÁPOLIS encaminhando cópia da Moção de Congratulação n°
17/2018, de autoria do Vereador Antônio de Agostini Neto, pela passagem do Dia de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorado
em 18 de maio. Ofício 166/2018-PL da CÂMARA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS
encaminhando cópia da Moção nº 18/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Fernando
Novelli, de Apoio aos caminhoneiros pela paralisação em protesto ao aumento do
preço do diesel, ocorrida no dia 22 de maio, em todo o país. Ofício 168/2018-PL da
CÂMARA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS encaminhando cópia da Moção n° 19/2018,

de autoria do Vereador Rodrigo Fernando Novelli, de Repúdio à política de preços
instituída pela Petrobras que tem causado aumentos recorrentes no combustível. Email da ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA –
FUNAP – FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL, informando
sobre o controle de frequência do período de 25 de abril a 24 de maio de 2018,
referente à mão de obra carcerária prestada à Prefeitura de Ourinhos. Comunicados
nº. s CM 054021 a 054025/2018 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO informando
sobre as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município. Os
ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da
casa. O Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes
matérias: Projeto de Resolução nº. 08/2018 de iniciativa dos Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel, Salim Mattar e Flávio Luís Ambrozim que cria Comissão de Assuntos
Relevantes destinada a obter e analisar informações de suposta agressão física de
ocupante de cargo comissionado da Prefeitura contra munícipe do sexo feminino em
próprio público. Projeto de Resolução nº. 09/2018 de autoria dos Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel e Salim Mattar e Flávio Luís Ambrozim que cria Comissão de
Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar informações de possíveis
irregularidades a respeito da documentação, licitação e reforma de barracão no bairro
Jardim Itamaraty, pertencente à Fundação Cultural e Comunitária Missões de Vida de
Ourinhos (FUMIVIDA) e ao “ex-presidente da entidade”, ex-vereador e atual
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Projeto de Resolução nº.
10/2018 oriundo dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar e Flávio Luís
Ambrozim que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar
informações de possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de
Saúde a respeito de gastos de mais de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais),
referentes a evento realizado em hotel na cidade de Marília. Projeto de Resolução
nº. 11/2018 proveniente dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar e Flávio
Luís Ambrozim que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e
analisar informações das possíveis irregularidades a respeito do incidente ocorrido
com veículo oficial de marca Toyota Corola, de propriedade da Prefeitura de
Ourinhos, usado pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, durante uma
semana de compromissos em evento na cidade de Guarujá e em reuniões no Final de
Semana e Feriado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Projeto de Resolução nº.
12/2018 de iniciativa dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Salim Mattar e Edvaldo
Lúcio Abel que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar
informações de irregularidades nos pagamentos e de suposto superfaturamento do
evento de motocross, denominado "ARENA CROSS 2017 de Ourinhos". Os Projetos
de Resolução serão deliberados na Ordem do Dia da presente sessão conforme
preceitua o regimento interno. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.531/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 103/2018, que solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas
Chile e Barão do Rio Branco. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:

1.532/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o Programa
"Frente de Trabalho" no Município. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.533/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se melhorar a
segurança oferecida no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves, nos finais de semanas, feriados e, inclusive, durante a
realização da 52º FAPI. 1.534/18 - Requer informações sobre a possibilidade da
Secretaria Municipal de Educação promover passeios para o Parque Ecológico
Municipal Tânia Mara Netto Silva com os alunos da Rede Pública de Ensino.
1.535/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar atividades
extracurriculares durante o período de férias escolares dos alunos matriculados na
Rede Pública de Ensino. 1.536/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer, sobre a possibilidade de se promover atividades esportivas,
gincanas e recreações, aos finais de semana, no Centro de Esportes e Artes
Unificados - CEU. 1.537/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se liberar
a entrada de pedestres no recinto do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá,
através das entradas alternativas existentes no entorno das lagoas do recinto, de forma
a facilitar o fluxo de pessoas, durante a realização da 52ª FAPI. 1.538/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir vestiários no entorno de todos os
campos de futebol, onde são ministradas aulas sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer. 1.539/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar refletores de iluminação pública no entorno de todos os campos de
futebol localizados em áreas públicas do Município, a fim de que possam ser
utilizados pela população no período noturno. Requerimentos do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 1.540/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir posto de saúde em área verde situada na Rua Luiz Alberto Botelho - Jardim
Vale do Sol. 1.541/18 - Requer informações da SAE sobre os valores arrecadados
com a Tarifa de Esgoto. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.542/18 - Requer informações, junto à Empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre
a possibilidade de se instalar ponto de circular na Rodovia Mello Peixoto, próximo à
Rua Helena Biazon Saladini - Vila São João. Requerimento dos Vereadores Abel
Diniz Fiel e Raquel Borges Spada: 1.543/18 - Encaminha abaixo-assinado de
moradores reivindicando a recuperação asfáltica em toda a extensão da Rua José
Justino de Carvalho. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.544/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparos e
melhorias nas calçadas do campo e da sede da Associação de Moradores de Bairros
do Jardim Itamaraty. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.545/18 Requer informações sobre a possibilidade de se enviar relatório com a descrição das
funções que cada veículo realiza em cada secretaria municipal. 1.546/18 - Requer
informações sobre a quantidade e nome das empresas que estão prestando serviços de
obras ao Município. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.547/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Residencial Parque Gabriela. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.548/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias na infraestrutura do Cemitério Municipal, através de reformas e
disponibilização de tendas e cadeiras rodas. 1.549/18 - Requer informações a respeito

da possibilidade de se enviar relatório com o número de funcionários que trabalham
na sede da Secretaria Municipal de Educação, bem como o nome e a função de cada
um. 1.550/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se intensificar o
policiamento na Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló). 1.551/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se enviar relatório contendo o número
total de ônibus, micro-ônibus, peruas e demais veículos utilizados para o transporte
de pacientes, bem como a marca, ano, as condições e a quilometragem de cada um.
1.552/18 - Requer informações a respeito dos valores gastos, mês a mês, com
operações “tapa-buracos”, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.553/18 - Requer
informações a respeito dos valores repassados ao ICO - Instituto de Cardiologia de
Ourinhos. 1.554/18 - Requer o envio de relatório com o número de pacientes que
possuíam agendamento e que foram transportados, de janeiro de 2017 até a presente
data, bem como a especialidade médica de cada e para qual cidade, mês a mês.
1.555/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar relatório contendo
os valores repassados à UMMES - União dos Municípios da Média Sorocabana -,
mês a mês, de janeiro até a presente data. 1.556/18 - Requer informações a respeito
da Antena de Telecomunicações de responsabilidade da Prefeitura Municipal.
1.557/18 - Requer o envio de cópia do Processo nº 0010017/2017, conforme Ofício nº
03-187/2017, em resposta ao Requerimento nº 641/2017. 1.558/18 - Requer
informações a respeito dos dados do Ambulatório de Saúde Mental, da Secretaria
Municipal de Saúde. 1.559/18 - Requer informações, junto à SAE, a respeito da
possibilidade de organização de coleta de sacos plásticos com folhas e galharias de
pequeno porte nas ruas do Município. 1.560/18 - Requer informações a respeito da
organização da 10ª Mostra Sérgio Nunes de Artes Cênicas. 1.561/18 - Requer o
encaminhamento de todas as requisições de prestação de serviços encaminhados à
empresa C.Brasil Serviços de Limpeza Conservação e Transportes, expedidas no
período de 1º de abril de 2017 até 30 de abril de 2018, bem como o nome dos
gestores do contrato. 1.562/18 - Requer informações sobre a empresa de
videomonitoramento que presta serviços à Prefeitura Municipal. 1.563/18 - Requer
cópia de todos os contratos de veículos, caminhões e máquinas terceirizadas da SAE.
1.564/18 - Requer cópia de todos os contratos de fornecedores de emulsão asfáltica e
outros, da SAE. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 1.565/18 - Requer
informações da SAE sobre a possibilidade de se construir estação elevatória de rede
de esgoto nas proximidades da FATEC. 1.566/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar obras de infraestrutura na Rua Evaristo Fantinatti, entre os
nºs 46 e 870, com pavimentação asfáltica, construção de galerias de águas pluviais,
guias e rede de esgoto. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.567/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se fiscalizar os caminhões
que transportam inflamáveis e que transitam ou estacionam no perímetro urbano,
trazendo riscos à população, em desconformidade com a Resolução ANTT 3665/11 Artigos 15 e 20, que restringem e regulamentam o trânsito ou estacionamento desses
veículos em áreas urbanas. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.568/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do
Projeto "Cidade Viva" no Jardim São Francisco. 1.569/18 - Requer informações a
respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim São

Jorge. 1.570/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do
Projeto "Cidade Viva" no Jardim São Judas Tadeu. 1.571/18 - Requer informações a
respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim Vale
Verde. 1.572/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do
Projeto "Cidade Viva" no Jardim Vereda. 1.573/18 - Requer informações a respeito
do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Jardim Vista Alegre.
1.574/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto
"Cidade Viva" no Loteamento Angelina Marcante. 1.575/18 - Requer informações a
respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Loteamento
Maria Christoni. 1.576/18 - Requer informações a respeito do cronograma para
realização do Projeto "Cidade Viva" no Residencial Recanto dos Pássaros. 1.577/18 Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Loteamento São Bento. 1.578/18 - Requer informações a respeito do
cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" na Nova Ourinhos. 1.579/18 Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Parque Minas Gerais. 1.580/18 - Requer informações a respeito do
cronograma para realização do Projeto "Cidade Viva" no Residencial Oswaldo
Brizola. 1.581/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do
Projeto "Cidade Viva" no Residencial Parque das Flores. Os requerimentos lidos
serão apreciados no presente expediente. Em seguida, o Segundo Secretário realizou
a leitura das indicações apresentadas: Indicação do Vereador Aparecido Luiz:
1.502/18 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Achilles
Zamboni, defronte ao nº 191 - Parque Pacheco Chaves. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 1.503/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Dr. Mário Cintra
Leite, defronte ao nº 19, poste 1/674. Indicações do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.504/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Reverendo Manoel
Alves de Brito, próximo ao nº 462 - Jardim Ouro Verde. 1.505/18 - Solicita a retirada
de galhadas na Rua 12 de Outubro, próximo ao nº 350 - Vila Margarida. Indicação
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.506/18 - Solicita melhorias na
iluminação pública no entorno do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.507/18 - Solicita a troca de lâmpadas na Rua Hiroshi Nagahara, em frente
aos nº. s 40 e 60, nos postes nº. s 1.550 e 1.551 - Jardim Quebec. 1.508/18 - Solicita a
troca de lâmpada na Rua Domingos Jorge, em frente ao nº 16, no poste nº 1.551 Jardim Quebec. 1.509/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua José Aparecido Leme,
no poste nº 19/1.603 - Jardim Guaporé. 1.510/18 - Solicita poda de árvores na praça
sito à Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel - Jardim das Paineiras. 1.511/18 - Solicita
troca de lâmpada na Rua José Barbieri, em frente ao nº 327, no poste nº 17/752 Conjunto Habitacional “Profa. Helena Braz Vendramini”. 1.512/18 - Solicita a
retirada de galhada na Rua Francisco Saladini, em frente ao nº 122 - Parque Pacheco
Chaves. 1.513/18 - Solicita troca de lâmpada na Alameda Claudionor Pimentel
Correa de Lara, no poste nº 36/5.933 - Jardim das Paineiras. 1.514/18 - Solicita troca
de lâmpada na Rua João Villar Péres, poste nº 05/1.005 - Jardim São Silvestre.
1.515/18 - Solicita a instalação de bancos de madeira no Parque Ecológico Municipal
Tânia Mara Netto Silva. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.516/18 -

Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Marginal - Parque das Flores. Indicações do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.517/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED, pintura de sinalização de solo e de guias e sarjetas, bem como
poda de árvores nas principais ruas de acesso ao Parque de Exposições Olavo Ferreira
de Sá. 1.518/18 - Solicita pintura e revitalização, bem como melhorias na iluminação
pública de todas as quadras poliesportivas localizadas em áreas públicas do
Município. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.519/18 - Solicita a
troca da iluminação pública na Rua Marginal, defronte ao nº 1.697 - Residencial
Parque das Flores -, conforme abaixo-assinado de moradores. 1.520/18 - Solicita a
troca da iluminação pública na Rua Marginal, defronte ao nº 1.797 - Residencial
Parque das Flores -, conforme abaixo-assinado de moradores. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.521/18 - Solicita a implantação de
lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua Brasil, defronte ao nº 243.
1.522/18 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de
solo, em todos os redutores de velocidade da Rua Domingos Ângelo - Jardim
Eldorado. 1.523/18 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como pintura de
sinalização de solo, em todos os redutores de velocidade da Rua Joaquim de Azevedo
- Jornalista - Vila Moraes. 1.524/18 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como
pintura de sinalização de solo, em todos os redutores de velocidade da Rua Silva
Jardim. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 1.525/18 - Solicita a implantação
de lombada ou lombofaixa na Rua Pedro Padovan, próximo ao nº 72. 1.526/18 Solicita a implantação de lombada ou lombofaixa na Rua José de Bastiani "Expedicionário". 1.527/18 - Solicita a implantação de lombada ou lombofaixa na
Rua Aurora Gonçalves Custódio. 1.528/18 - Solicita a implantação de lombada ou
lombofaixa na Rua Anna Raymunda Natale. As indicações que foram lidas serão
encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. O Segundo
Secretário deu continuidade com a leitura das moções apresentadas à mesa: Moção
da Vereadora Raquel Borges Spada: 95/18 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Sérgio Ferreira. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 96/18 - De
pesar pelo falecimento de Odília Silvestrini Ariozo. As moções de pesar lidas
encontram-se aprovadas na forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a votação e a discussão dos
requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser
solicitado pelos Senhores Vereadores. Atendendo a questão de ordem do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel, o Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque de requerimentos,
o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s 1.531 a
1.581/2018. Não havendo quem queira se manifestar, os requerimentos foram
colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. Não havendo também
orados inscrito para o uso da tribuna, o Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário a supressão a supressão do intervalo regimental para a
continuidade dos trabalhos legislativos, APROVADO por unanimidade. Na
sequência, 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 encerrando. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse nova chamada para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel,
Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima,
Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e
Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Dando continuidade, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº. 02/2018 dos
Vereadores Alexandre Florencio Dias, Alexandre Araujo Dauage, Cícero de Aquino e
Mário Sérgio Pazianoto que concede título de "Cidadão Ourinhense" ao empresário
João Antonio Binato. O Senhor Presidente realizu a leitura da justificativa do Projeto
de Decreto Legislativo nº. 02/2018 e em seguida solicitou aos funcionários da
secretaria da casa que realizasse a entrega das cédulas de votação aos Senhores
Vereadores. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada dos Vereadores
para que depositassem seus votos na urna. O Senhor Presidente solicitou a presença
dos Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Alexandre Florencio Dias e Cícero
de Aquino para acompanharem a apuração dos votos. Após a contagem dos votos, o
Sr. Presidente declarou APROVADO por unanimidade o Projeto de Decreto
Legislativo nº. 02/2018. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em segunda
discussão a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 01/2018 oriundo do Prefeito
Municipal que altera e dá nova redação aos arts. 133 e 134 da Lei Orgânica do
Município de Ourinhos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
segundo turno de votação nominal, APROVADO com doze votos favoráveis e dois
votos contrários. Foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº. 08/2018 de
procedência dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar e Flávio Luís
Ambrozim que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar
informações de suposta agressão física de ocupante de cargo comissionado da
Prefeitura contra munícipe do sexo feminino em próprio público. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Cícero de Aquino, Mário Sérgio
Pazianoto, Aparecido Luiz e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação e REJEITADO com onze votos contrários. A
seguir, foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº. 09/2018 de iniciativa
dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar e Flávio Luís Ambrozim que cria
Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar informações de
possíveis irregularidades a respeito da documentação, licitação e reforma de barracão
no bairro Jardim Itamaraty, pertencente à Fundação Cultural e Comunitária Missões
de Vida de Ourinhos (FUMIVIDA) e ao “ex-presidente da entidade”, ex-vereador e
atual Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Cícero de Aquino, Flávio Luís
Ambrozim, Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti e Salim Mattar. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e REJEITADO com
onze votos contrários. Foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº.
10/2018 dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel e Salim Mattar
que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar informações
de possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de Saúde a respeito

de gastos de mais de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), referentes a evento
realizado em hotel na cidade de Marília. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel, Raquel Borges Spada, Flávio Luís
Ambrozim, Aparecido Luiz e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação e REJEITADO com onze votos
contrários. Logo após, foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº.
11/2018 proveniente dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar e Flávio Luís
Ambrozim que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e analisar
informações das possíveis irregularidades a respeito do incidente ocorrido com
veículo oficial de marca Toyota Corola, de propriedade da Prefeitura de Ourinhos,
usado pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, durante uma semana de
compromissos em evento na cidade de Guarujá e em reuniões no Final de Semana e
Feriado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de
Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz e Salim Mattar. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e REJEITADO com onze
votos contrários. Na sequência foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº.
12/2018 de iniciativa dos Vereadores Salim Mattar, Edvaldo Lúcio Abel e Flávio
Luís Ambrozim que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a obter e
analisar informações de irregularidades nos pagamentos e de suposto
superfaturamento do evento de motocross, denominado "ARENA CROSS 2017 de
Ourinhos". Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e REJEITADO com
onze votos contrários. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do
Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores Mário
Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz e Ariovaldo de Almeida
Lima. Não havendo mais quem queira se manisfestar, o Senhor Presidente agradeceu
a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima Oitava
Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se o 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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