ATA DA VIGÉSIMA 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 vigésimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e vinte 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 Vigésima 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. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Genésio Spada. Por questão de ordem, o Presidente Alexandre
Araujo Dauage também solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do jovem
Adriano Ribeiro e do Sr. Valdir Bessi. A seguir o Senhor Presidente colocou em
votação a Ata da 27ª. Sessão Ordinária de 2018, aprovada por unanimidade. O Sr.
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. O Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios
recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos
Requerimentos nº. s 1.715 e 1.752/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimento
nº. 1.668/2018 Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº. 1.829/2018 do Vereador
Alexandre Florencio Dias; Requerimentos nº. s 1.655, 1.656, 1.830, 1.840, 1.857,
1.886 e 1.896/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s
1.776, 1.790, 1.791, 1.792, 1.834, 1.835, 1.836 e 1.905/2018 do Vereador Aparecido
Luiz; Requerimentos nº. s 1.658, 1.659, 1.679, 1.680 e 1.722/2018 do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva; Requerimentos nº. 1.795/2018 s do Vereador Caio César
de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 1.332, 1.672, 1.674, 1.691, 1.740, 1.803,
1.813, 1.814, 1.816, 1.817, 1.821, 1.824, 1.827, 1.841, 1.846, 1.860, 1.861, 1.866,
1.868, 1.870, 1.872, 1.936 e 1.941/2018 Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos
nº. s 1.831, 1.832, 1.890 e 1.932/2018 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos

nº. s 1.667, 1.875 e 1.876/2018 Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s 1.556, 1.766,
1.767, 1.770, 1.769, 1.781, 1.782, 1.784, 1.874, 1.910 e 1.916/2018 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 1.664 e 1.730/2018 do Vereador Flávio
Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 1.650, 1.942, 1.944 e 1.945/2018 Mário Sérgio
Pazianoto; Requerimentos nº. s 1.929, 1.930 e 1.931/2018 da Vereadora Raquel
Borges Spada; Requerimento nº. 1.665/2018 dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto
e Raquel Borges Spada. Ofício nº 399/2018/CICON/CGCON/DGE/SECEX-ME-SEI
do MINISTÉRIO DO ESPORTE comunicando que foi celebrado com a Prefeitura
Municipal de Ourinhos convênio no valor de R$ 107.700,00, cujo objeto é a
“Realização do Festival de Esportes Radicais no Município de Ourinhos/SP”.
Convite da EMEF “DR. SALEM ABUJAMRA – SALA 502 - para a 1ª Feira de
Cidadania e Consumo Sustentável, a se realizar nos dias 29, 30 e 31 de agosto de
2018. 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 Lei nº. 57/2018 de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada e do Vereador Caio César de Almeida Lima que cria o Concurso
Cultural de Poesia e Desenho em comemoração ao centenário de Ourinhos. Projeto
de Lei nº. 58/2018 procedente do Chefe do Executivo que dispõe sobre as regras para
expedição de certidão de conformidade/diretrizes e uso do solo, da aprovação dos
projetos de loteamento, de desmembramento, de desdobro, de unificação e de
construções, da análise prévia, da expedição dos alvarás de demolição e “habite-se”
e/ou “ocupe-se”, da substituição de projetos, da anuência da Prefeitura e do
cancelamento de projeto. Projeto de Lei Complementar nº. 21/2018 proveniente do
Chefe do Executivo que acrescenta §§ ao art. 4º da Lei nº 2.544, de 01 de novembro
de 1984 (Código de Edificações do Município) e dá outras providências. Projeto de
Lei Complementar nº. 22/2018 de iniciativa do Chefe do Executivo que
regulamenta a Outorga Onerosa do Direito de Construir, nos termos do art. 155 da
Lei Complementar nº. 990, de 03 de julho de 2018 (Plano Diretor do Município de
Ourinhos). Projeto de Lei Complementar nº. 23/2018 oriundo do Prefeito
Municipal que altera a Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de 2017, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras
providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes
para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno.
Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento dos Vereadores
Cícero de Aquino e Abel Diniz Fiel: 2.026/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se alterar a Lei Complementar nº 474/2006 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos), reduzindo de 25 para 20 anos o tempo de
efetivo exercício para que o servidor possa adquirir o direito à "sexta-parte", a ser
incorporada aos seus vencimentos. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 2.027/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 363/2018, que
solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Valdir Martins Tavares.
2.028/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 381/2018, que solicita a
instalação de bebedouro de água potável e refrigerada no Sistema de Recreio
Henrique Fittipaldi - Jardim América. 2.029/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a

Indicação nº 1.197/2017, que solicita a construção de calçada ao redor da área de
lazer da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé. 2.030/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir galerias pluviais e bocas de lobo na
Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte à EE “Dalton Morato Villas Boas”.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.031/18 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal da Educação, sobre o projeto de ampliação
do NEI "Benedita Fernandes Cury". Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 2.032/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
Parceria Público-Privada - PPP -, com objetivo de se implantar um hospital
veterinário. 2.033/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
programas de incentivos tributários, fiscais e logísticos para as empresas do
Município, a fim de gerar mais empregos. 2.034/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar, através da Secretaria Municipal de Assistência Social,
cozinhas comunitárias/pedagógicas, utilizando produtos orgânicos de produção
própria. 2.035/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura e
revitalização no Teatro Municipal Miguel Cury. 2.036/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar reforma e revitalização no Aeroporto Jornalista
Benedito Pimentel a fim de receber voos comerciais em nossa cidade. 2.037/18 Requer informações sobre a possibilidade de se construir calçadas ecológicas no
entorno das áreas verdes do Município. Requerimentos da Vereadora Raquel
Borges Spada: 2.038/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
mais quatro salas na EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves", para comportar
alunos do 6º e do 9º anos. 2.039/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.568/2017, que solicita a instalação de torneira na Praça Bertulino Custódio.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.040/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se instalar playground na área verde da Praça Henrique Tocalino,
defronte ao “Lanchódromo”. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
2.041/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.556/2018, que solicita, com
urgência, operação "tapa-buracos" na Rua José de Bastiani - "Expedicionário",
defronte ao nº 582. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.042/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 977/2018, que requer informações
sobre os servidores em estágio probatório que ocupam funções gratificadas. 2.043/18
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.252/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à alteração do sentido do trânsito
para mão única de direção na Rua Irineu Ferrazoli - Vila Emília. 2.044/18 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.295/2018, que solicita a implantação de lombada
ou lombofaixa na Rua Irineu Ferrazoli - Vila Emília. 2.045/18 - Requer informações
da Prefeitura Municipal a respeito de todos os gastos com o Instituto Tiradentes, de
janeiro de 2017 até a presente data. 2.046/18 - Requer informações a respeito da
reforma e melhorias em toda a estrutura da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 2.047/18
- Requer informações do Ministério Público Estadual de Ourinhos acerca de todos os
processos e inquéritos civis abertos da atual gestão municipal, de janeiro de 2017 até
a presente data. 2.048/18 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias no
asfalto e na iluminação pública em toda a extensão do Jardim Itamaraty. 2.049/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 510/2018, que requer informações

sobre a possibilidade de se realizar um projeto de doação de terrenos, com isenção de
impostos, no sentido de trazer mais indústrias e diminuir o desemprego no Município.
2.050/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 511/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura dos
distritos industriais. 2.051/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
512/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se implantar novos
distritos industriais. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.052/18
- Requer informações sobre a possibilidade de se retirar, com urgência, os obstáculos
de concreto implantados na rotatória da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes"
(CAIC). Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.053/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 337/2018, que requer informações sobre o
levantamento atual do cadastro patrimonial de todo o sistema de iluminação pública
do Município. 2.054/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 335/2018,
que requer informações a respeito das melhorias na iluminação pública e no
calçamento de todas as vielas do Município. 2.055/18 - Requer informações sobre a
realização de levantamentos atualizados da situação clínica dos pacientes que estão
na fila de espera para consultas médicas especializadas no Município. 2.056/18 Requer informações sobre a realização de levantamentos atualizados da situação
clínica dos pacientes que estão na fila de espera para exames médicos no Município.
2.057/18 - Requer informações sobre a realização de levantamentos atualizados da
situação clínica dos pacientes que estão na fila de espera para cirurgias eletivas no
Município. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.058/18 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar mais locais para carga e
descarga na área central do Município. 2.059/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar a Casa de Apoio à Mulher, para atender vítimas de violência
doméstica. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.060/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 673/2018, que solicita realização de
melhorias no escoamento das águas pluviais na Rua Padre Rui Cândido da Silva Vila Musa. 2.061/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 671/2018, que
solicita realização de melhorias no escoamento das águas pluviais na Avenida
Domingos Camerlingo Caló - Vila Musa. 2.062/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 670/2018, que solicita instalação de dispositivo (balanção ou boca de
lobo) para melhorias no escoamento de águas pluviais na Rua Izaira Saladini
Crivellari - Jardim Esplendor. 2.063/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
669/2018, que solicita instalação de dispositivo (balanção ou boca de lobo) para
melhorias no escoamento de águas pluviais na Rua Júlio Mori - Jardim Santa
Felicidade. 2.064/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 668/2018, que
solicita instalação de dispositivo (balanção ou boca de lobo) para melhorias do
escoamento de águas pluviais na Rua República - Vila Musa. 2.065/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 409/2018, que solicita a instalação de dispositivo
(balanção de concreto ou boca de lobo), visando melhorias no escoamento das águas
pluviais na Rua Brasílica Machado Bahia - Vila Musa. 2.066/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 407/2018, que solicita a instalação de dispositivo
(balanção de concreto ou boca de lobo), visando melhorias no escoamento das águas
pluviais na Rua Aleixo Garcia - Jardim dos Bandeirantes. Requerimentos do

Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.067/18 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Governo, sobre a possibilidade de se criar um calendário
mensal de reuniões com os presidentes de associações de moradores de bairros para
discutir as necessidades e prioridades de cada bairro. 2.068/18 - Requer informações
sobre o apoio prestado pela Prefeitura às entidades sociais e filantrópicas que
atendem no Município. 2.069/18 - Requer informações sobre os planos, programas e
ações municipais de atendimento às crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas
com deficiência. 2.070/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
intensificar a fiscalização do Conselho Tutelar, principalmente nas "feiras da lua",
visando coibir o consumo de bebidas alcoólicas por menores. 2.071/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar mais um pronto atendimento até as
24 horas em outra região do Município. 2.072/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se transformar o Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá em um
ponto de referência turístico e cultural do Município, organizando eventos e
atividades durante todo o ano, por meio das Secretarias Municipais de Cultura,
Educação e Esportes e Lazer. 2.073/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instituir cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas escolas municipais. Os
requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Na sequência, o
Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas: Indicações do
Vereador Carlos Albero Costa Prado: 1.835/18 - Solicita operação "tapa-buracos"
da Rua Vereador Geraldo Bernardini, às margens da Rodovia Raposo Tavares.
1.836/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Caetano
Pereira. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.837/18 - Solicita a
compra de cobertores para a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 1.838/18 - Solicita a
construção de boca de lobo na Rua Helena Biazon Saladini - Vila São João. 1.839/18
- Solicita roçada e limpeza na Praça Dr. Hermelino Agnes de Leão. 1.840/18 Solicita a construção de guias e sarjetas na Rua Alzira Gomes Queirós, próximo ao nº
420, defronte ao terreno - Jardim Eldorado. 1.841/18 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Imprensa – Vila Odilon.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.842/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestre) na Rua Júlio Mori, no trecho entre as Ruas
Profa. Josefa Cubas da Silva e Manoel Joaquim Benatto. 1.843/18 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou "tapa-buracos" na Rua José de Bastiani "Expedicionário". Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.844/18 Solicita poda de árvore na Rua Manoel da Silva Mano, defronte ao n° 774 - Vila
Soares. 1.845/18 - Solicita pintura de sinalização de solo, indicando vagas de
estacionamento para deficientes, defronte ao COAS (Centro de Orientação e Apoio
Sorológico), na Rua Don José Marello nº 385 - Vila Perino. Indicações do Vereador
Abel Diniz Fiel: 1.846/18 - Solicita, com urgência, recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Benedito Ribeiro - Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. 1.847/18 - Solicita a erradicação de árvore, com urgência, na Rua
Manoel Corrêa Gordo, defronte ao nº 17 - Vila Vilar. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.848/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade
(lombofaixa) na Rua Raphael Noschesi, defronte ao nº 462 - Jardim Itamaraty.
Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.849/18 - Solicita, com

urgência, pintura de sinalização de solo “PARE” nos dois sentidos das intersecções da
Rua Benedito José Pinheiro. 1.850/18 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, a erradicação ou a poda de
árvore no cruzamento das Ruas Júlio Mori e Waichi Miwa, após a devida avaliação
técnica. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.851/18 - Solicita
poda de árvores na Rua Cambará, defronte aos nº. s 450 e 460 – Vila São José.
1.852/18 - Solicita poda de árvore na Rua Vereador Adelino Breve, defronte ao nº 460
– Jardim Josefina. Na sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das moções
apresentadas: Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 180/18 - De pesar pelo
falecimento da servidora pública Sra. Denise Freire. Moção da Vereadora Raquel
Borges Spada: 181/18 - De congratulações ao Pastor José Wellington Bezerra da
Costa, pelos relevantes serviços prestados. Moções do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 182/18 - De congratulações e aplausos à empresa Carmen Steffens, pelos
excelentes serviços prestados à nossa população, fazendo parte do cenário
empresarial do Município, representando umas das maiores marcas de moda da
América Latina, com mais de 300 lojas em 17 países. 183/18 - De congratulações e
aplausos à escolinha de futebol Associação Esportiva Chuteirinha de Ouro, ao Sr.
Nílton Batista Ângelo, aos organizadores, voluntários e, principalmente, ao Dr.
Francisco Eroídes Quagliato Filho (Dr. Kiko Quagliato), pela entrega de uniformes
para centenas de crianças. 184/18 - De congratulações e aplausos ao Sr. Lourival
Fiorillo, proprietário da Loja Visual Calçados, pelos excelentes serviços prestados à
nossa população, fazendo parte do cenário empresarial do Município. Moções do
Vereador Éder Júlio Mota: 185/18 - De congratulações à jovem ourinhense Fiama
Jéssica Francieli Cardoso Rapette, pela sua formação em Medicina, conquista após
sete anos estudando em Cuba. 186/18 - De congratulações e aplausos ao Colégio
Pólis, pelo aniversário de 23 anos de fundação em nosso Município, comemorado em
22 de agosto. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 187/18 - De
congratulações pelo transcurso do Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto.
Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 188/18 - De congratulações à
Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB e a Comissão
Nacional da Pastoral Familiar, pela promoção da Semana Nacional da Família, entre
os dias 12 e 18 de agosto de 2018, sob o tema: “O Evangelho da família, alegria para
o mundo”. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente
expediente enquanto que a moção de pesar encontra-se aprovada na forma
regimental. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do Requerimento de Urgência apresentado à mesa: Requerimento
de nº. 2.073/2018 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 23/2018. 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 23/2018, proveniente do Chefe do
Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de
2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: O referido projeto visa revogar artigos que foram
estabelecidos para proporcionar um novo modelo de cobrança voltado a uma
segregação da participação no custo do serviço de coleta, categorizado em

residencial, comercial e industrial, e precificado a partir da metragem de construção
dos imóveis junto ao cadastro do IPTU. Porém, a aplicação dessa cobrança dependia
do atendimento de certos pré-requisitos, dentre os quais a regulamentação do plano
de gerenciamento de resíduos sólidos e a integração entre cadastros da SAE e da
Prefeitura. Embora estas ações estejam em curso, não se mostram compatíveis em
prazo à aplicabilidade do novo regramento, o que impede a especificação e
classificação dos devidos enquadramentos. Portanto, a modificação proposta não visa
aumento na cobrança, mas a manutenção do formato da cobrança atual, em zelo e
respeito ao cidadão e as normas tributárias vigentes. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 27 de agosto de 2018, Mário Sérgio Pazianoto. O requerimento de
urgência será deliberado na Ordem do Dia. 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 2.026 a 2.072/2018 e as
Moções nº.s 181 a 188/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Abel
Diniz Fiel, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Caio César de Almeida Lima e
Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. Com fundamento no inciso 33, do artigo 118 da Lei Orgânica do
Município, o Sr. Presidente comunicou que o Executivo Municipal tem o prazo de até
quinze dias para responder as informações solicitadas através de requerimentos. Em
seguida, fizeram o uso da palavra na tribuna livre no expediente os Senhores
Vereadores Caio César de Almeida Lima, Alexandre Araujo Dauage, Abel Diniz Fiel,
e Éder Júlio Mota. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou ao Sr. Presidente a supressão do intervalo regimental para a
continuidade dos trabalhos legislativos. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido do Senhor Vereador, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou a
suspensão da sessão para prestar homenagem à médica Fiama Jéssica Francieli
Cardoso Rapette. O Senhor Presidente aceitou o pedido do Vereador e suspendeu a
sessão por cinco minutos. Reaberta a sessão, O Senhor Presidente comunicou que,
para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a
inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum
regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias,
Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio
César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, 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 colocou em discussão o Requerimento
nº. 2.073/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que requer urgência especial de

votação ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2018, de iniciativa do Chefe do
Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de
2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras
providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal e APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o
Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti 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: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do
Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de
2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos 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 27
de agosto de 2018, Anísio Aparecido Felicetti – Relator. Realizada a leitura do
parecer favorável, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº. 23/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio
Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Salim Mattar e Aparecido Luiz. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO
por unanimidade. Fez o uso da palavra para justificativa de voto o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. Na sequência, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
45/2018 de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Bertolino Getco). Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer o 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 para explicação pessoal
os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto, Ariovaldo de
Almeida Silva e Éder Júlio Mota. Não havendo mais quem queira se manisfestar, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Vigésima Oitava Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrouse 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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