ATA DA VIGÉSIMA NONA 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 terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
dezessete 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 Nona 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, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim
Mattar (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em votação a Ata da
28ª. 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. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Flávio Luís Ambrozim solicitou a consignação da sua presença. Na sequência, 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. 1.904/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimento nº. 1.881/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimento
nº. 1.892/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº. 1.888/2018
do Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 1.671, 1.688, 1.780,
1.823, 1.923, 1.927, 1.935, 1.938, 1.961, 2.000 e 2.003/2018 Carlos Alberto Costa
Prado; Requerimentos nº. s 1.615, 1.933 e 1.978/2018 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº. s 1.777, 1.778 e 1.779/2018 Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s
1.561, 1.789, 1.897, 1.898, 1.907, 1.908, 1.912, 1.913, 1.917, 1.918, 1.919, 1.920,
1.922, 2.008 e 2.012/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº.
1.760/2018 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 1.595, 1.943,
1.946 e 2.019/2018 Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 1.879, 1.984 e
1.986/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 1.677/2018 dos
Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Caio César de Almeida Lima. Boletins
Diários de Tesouraria da SAE n°s 140 a 149/2018 referente ao período de 1 a15 de

agosto de 2018. Ofício n° 1.171-R/2018/SR Bauru/GIGOV/BU da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL referente à emissão de crédito de recursos financeiros no
valor de R$ 3.714,30, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do
MCIDADES, que tem por objeto o Recapeamento Asfáltico-CBUQ em diversas ruas
da cidade. E-mail da ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
CARCERÁRIA – FUNAP – FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO
PIMENTEL, encaminhando o mapa de controle de frequência de agosto de 2018,
referente aos serviços prestados pelos reeducando do CR de Ourinhos. Os ofícios que
foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. O
Senhor Presidente comunicou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto
de Lei nº. 59/2018 de procedência do Senhor Prefeito Municipal que estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2019. A
matéria anunciada será encaminhada às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. A seguir, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável com alteração da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.
51/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Vereador Aparecido Luiz, que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (Praça Mauro Aparecido Minucci – "Cido"), a
Comissão verificou ser necessário corrigir o nome do bairro para “GSP Life –
Recanto dos Pássaros III”, conforme informação do departamento técnico
responsável. Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 29 de agosto
de 2018, Aparecido Luiz – Presidente; Caio César de Almeida Leite – Relator e
Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Realizada a leitura do parecer e por contar com
alteração sugerida, o Senhor Presidente colocou em discussão. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do parecer favorável com alteração da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 55/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Aparecido Luiz, que
dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça José Minucci - "Bicuia
Taxista"), a Comissão verificou ser necessário corrigir o nome do bairro para
“GSP Life – Recanto dos Pássaros III”, conforme informação do departamento
técnico responsável. Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 29 de agosto
de 2018, Aparecido Luiz – Presidente; Caio César de Almeida Leite – Relator e
Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Feita a leitura do parecer e por contar com
alteração sugerida, o Sr. Presidente colocou em discussão. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos aos projetos em tramitação:
Parecer Favorável ao Projeto de Lei nº. 50/2018: Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Caio
César de Almeida Lima, que institui no Calendário Oficial do Município de Ourinhos

a "Semana Municipal de Conscientização sobre os Direitos das Gestantes", não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 29 de agosto de 2018,
Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Leite – Relator e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Parecer Favorável ao Projeto de Lei nº. 53/2018:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Aparecido Luiz, que dispõe sobre denominação de
via pública (Rua João Carlos Gnand “Sargento Gnand”), não havendo nenhum óbice,
e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto
ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Comissões, 29 de agosto de 2018, Aparecido Luiz –
Presidente Relator; Caio César de Almeida Leite – Relator e Anísio Aparecido
Felicetti – Membro. Parecer ao Projeto de Lei nº 56/2018: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Aparecido Luiz, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Elza
Maria de Barros Souza), não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão
de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 29 de agosto de 2018, Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César
de Almeida Leite – Relator e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. A seguir, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito dos Protocolos nºs 315, 327, 466, 482, 524, 651,
690, 712, 724, 884, 900 1.003 e 1.033/2017 e 20, 28, 42, 50, 61, 85 e 90/2018,
referentes aos Boletins Diários de Tesouraria e portarias, processos de compras e
serviços, relatórios e Balancetes Financeiros, às Transferências de Recursos da União
e Prestação de Contas Complementar das despesas com publicidade da SAE Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, bem como os Protocolos nºs 306,
451, 538, 605, 637, 687, 721, 771, 868, 869, 889, 897, 898, 1.001 e 1.002/2017 e 14,
15, 36 e 84/2018, referente aos Boletins de Caixa e Diários da Tesouraria, Relatório
de Execução Orçamentária, Balanço Financeiro, Prestação de Contas Complementar
das despesas com publicidade, às Transferências de Recursos da União da Prefeitura
Municipal de Ourinhos, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão
de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 03 de setembro de 2018, Abel Diniz Fiel Presidente Relator; Cícero de
Aquino Vice-Presidente e Éder Júlio Mota Membro. Realizada a leitura do parecer, o
Sr. Presidente comunicou que citados expedientes ficarão à disposição do Senhores
Vereadores na Secretaria da Casa. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.074/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 372/2018, que solicita capina, limpeza e pintura das guias
e sarjetas do Jardim Itamaraty. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz:
2.075/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de

videomonitoramento na sede da Associação de Moradores de Bairros do Parque
Pacheco Chaves. 2.076/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
câmeras de videomonitoramento na sede da Associação de Moradores de Bairros do
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 2.077/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na sede da
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Santos Dumont. 2.078/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento em
toda a área do Centro Comunitário da Vila Odilon. Requerimentos do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 2.079/18 - Requer informações sobre as aquisições de
postes de iluminação pública. 2.080/18 - Requer informações sobre a cobrança de
taxa para solicitação de isenção de IPTU. 2.081/18 - Requer informações a respeito
do emprego dos recursos arrecadados com a taxa de esgoto. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 2.082/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
763/2017, que solicita a construção de bueiros na Rua José Justino de Carvalho,
próximo ao nº 2.392 - Jardim Oriental, pois existem pontos de alagamentos quando
chove. 2.083/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.449/2017, que solicita
limpeza de bueiros em toda a extensão da Travessa das Acácias - Vila Moraes.
2.084/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 534/2018, que solicita limpeza
de bueiros entre as Ruas Olívio Minucci e Abdallah Abujamra. 2.085/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 2.087/2017, que solicita limpeza em dois bueiros da
Ladeira Rio de Janeiro, próximo à via férrea. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 2.086/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 148/2017,
que solicita construção de boca de lobo na Rua Bartholomeu Diaz Martinês, defronte
ao nº 202. 2.087/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.453/2018, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na viela localizada na Rua Vitório
Christoni, defronte à entrada do SENAI - Jardim Santa Fé. 2.088/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 152/2018, que solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Bartholomeu Diaz Martinês - Vila Christoni. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.089/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.546/2018, que requer informações sobre a quantidade e nome das
empresas que estão prestando serviços de obras ao Município. 2.090/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.587/2018, que requer informações a respeito da
previsão da construção de passeios públicos. 2.091/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.589/2018, que requer informações a respeito dos valores
repassados ao Serviço de Terapia Renal - Hemodiálise. 2.092/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.561/2018, que 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. 2.093/18 - Requer
informações a respeito de providências para atender à Lei Municipal nº 6.439/2018,
que alterou a Lei Municipal n° 5.937/2013, que determina a publicação,
quadrimestralmente, dos dados referentes aos cargos em comissão do Executivo
Municipal. 2.094/18 - Requer informações sobre quando será encaminhada a esta
Edilidade a cópia da prestação de contas da 52ª FAPI – Feira Agropecuária e
Industrial de Ourinhos. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.095/18 -

Requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada dos matos que
crescem entre o concreto e limpeza em todos os trechos canalizados dos córregos do
Município. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.096/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se retirar a cobertura do ponto de ônibus
desativado na Rua Pedro Toloto e instalá-lo no ponto da Rua Francisca Alves de
Camargo, próximo ao nº 63 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 2.097/18 - Requer informações,
junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a possibilidade de se
construir rotatória na Rodovia Mello Peixoto, no final da Rua Domingos Bellei,
interligando as Vilas Nossa Senhora de Fátima e Musa. 2.098/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar o trevo de acesso da Rodovia
Mello Peixoto, no final da Rua do Expedicionário. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 2.099/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se manter guarda municipal no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão
(Postão), no horário das 5h30 às 6h30, para segurança dos pacientes. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.100/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar parceria entre a Orquestra Bachiana do SESI e a Escola
Municipal de Música de Ourinhos, com o apoio da Prefeitura Municipal.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.101/18 - Requer
informações a respeito das políticas públicas de atenção e integração da terceira idade
no Município. 2.102/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o
Velório Municipal. 2.103/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
pintura de demarcação nos campos de futebol do Município. 2.104/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade das associações de moradores de bairros, em
parceria com a Prefeitura Municipal, promoverem festa do Dia das Crianças no
próximo dia 12 de outubro, nos bairros, com a distribuição de doces e brinquedos
para as crianças carentes. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
2.105/18 - Requer informações do Comando do 31º Batalhão da Polícia Militar do
Interior sobre a possibilidade do retorno das atividades do Proerd em todas as escolas
do Município. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 2.106/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos, junto ao Governo Estadual e
Ministério da Saúde, visando implantar o Hospital da Mulher em nosso Município.
2.107/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir creche infantil no
Parque Pacheco Chaves. 2.108/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar parque infantil no Centro Comunitário da Vila Odilon. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.109/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 385/2018, que solicita a troca dos colchonetes de todas as creches do
Município. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.110/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar baile "Flash Back" na Praça Miguel
Mofarrej (Praça do Caló). Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.111/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.548/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura do
Cemitério Municipal, através de reformas e disponibilização de tendas e cadeiras de
rodas. 2.112/18 - Requer informações a respeito das cirurgias eletivas, especificando
quantas foram realizadas, mês a mês, durante o ano de 2017 até a presente data.

2.113/18 - Requer informações sobre a possibilidade da se notificar os responsáveis
para a devolução dos valores da cobrança do estacionamento ao público pagante do
evento "Viva la Fête", realizado no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, no
dia 12 de maio, pois conforme resposta do Requerimento 1.417/2018, a Prefeitura
não permitiu a cobrança do estacionamento, sendo gratuita a entrada do recinto.
2.114/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.263/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se contratar, com urgência, médicos generalistas
e especialistas, visando melhorar o atendimento da saúde no Município.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.115/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar placas orientativas em todas as áreas
de preservação permanente, localizadas em perímetro urbano de nosso Município.
2.116/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de
revitalização de todas as quadras poliesportivas do Município. 2.117/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar o projeto Bolsa Atleta, com
acompanhamento econômico, acadêmico, psicológico e familiar, para atletas
residentes no Município. 2.118/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
ampliar o atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, psicológico e
nutricional aos alunos da rede municipal de ensino, através da criação de um
programa específico para a saúde do estudante. 2.119/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se ampliar os serviços de saúde mental, na área da psiquiatria e
psicologia no Município. 2.120/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar um Centro de Especialidades Odontológicas, com atendimento para casos
complexos no Município. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.121/18 Requer informações sobre a possibilidade de se parcelar a tarifa de religação do
fornecimento de água. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
2.122/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.672/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 2.123/18
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.003/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se ampliar a oferta de vagas nas creches e escolas para o ano
letivo de 2019, com a construção de novas salas de aula, especialmente nos bairros
onde a demanda não é atendida. 2.124/18 - Requer providências urgentes no sentido
de se contratar médico legista para atendimento no Município, que resida em nossa
cidade. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.125/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de urgentes providências quanto aos alagamentos
que vêm ocorrendo em dias chuvosos na Avenida Domingos Camerlingo Caló,
defronte ao nº 2.184. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente.
Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos de
urgência apresentados à mesa: Requerimento de Urgência nº. 2.126/2018 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 58/2018. 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 nº 58/2018, proveniente do
Chefe do Executivo Municipal, 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.
JUSTIFICATIVA: O referido projeto visa atualizar a legislação vigente, facilitando,
assim, o trabalho dos servidores desta Municipalidade e principalmente dos
profissionais da área de engenharia, arquitetura e técnicos em edificações, que
precisam buscar informações na legislação para a elaboração de seus projetos,
principalmente aqueles que não residem em nosso Município. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2018, assinado pelo Vereador Abel
Diniz Fiel e demais vereadores. Requerimento de Urgência nº. 2.127/2018 ao Projeto
de Lei Complementar nº. 21/2018 que requer urgência 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 21/2018,
proveniente do Chefe do Executivo Municipal, 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. JUSTIFICATIVA: Este projeto visa adequar a referida legislação, tendo
em vista a aprovação recentemente da revisão decenal do Plano Diretor do
Município, para que a municipalidade não fique impedida de proceder a legalização
e/ou conservação de obras já construídas. Diante disso, solicitamos que sobredito
projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões,
em 3 de setembro de 2018, assinado pelo Vereador Abel Diniz Fiel e demais
Vereadores. Requerimento de Urgência nº. 2.128/2018 ao Projeto de Lei
Complementar nº. 22/2018. 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 22/2018, proveniente do Chefe do
Executivo Municipal, 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). JUSTIFICATIVA: Este projeto visa regulamentar
uma importante ferramenta que está prevista no art. 155 do Plano Diretor do
Município, devidamente avaliada e aprovada pelo Conselho Municipal da Cidade,
que irá incentivar a verticalização e o adensamento das áreas ociosas da cidade,
visando reduzir os vazios urbanos causados pela especulação imobiliária. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2018, assinado pelo
Vereador Abel Diniz Fiel e demais Vereadores. Na sequência, o Segundo Secretário
realizou a leitura das Indicações apresentadas: Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.853/18 - Solicita a recuperação ou reforma de todos os
redutores de velocidade da Rua Duque de Caxias. 1.854/18 - Solicita a recuperação
ou reforma, bem como a pintura de sinalização de solo em todos os redutores de
velocidade da Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 1.855/18 - Solicita a recuperação ou
reforma de todos os redutores de velocidade da Rua Eduardo Peres. 1.856/18 Solicita a recuperação ou reforma, bem como a pintura de sinalização de solo, em
todos os redutores de velocidade da Rua Dr. Antônio Prado. 1.857/18 - Solicita
pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de limite de
velocidade máxima permitida em toda a extensão da Rua Pedro Alexandre. 1.858/18 -

Solicita a erradicação de árvore em frente ao Centro Social Urbano - CSU -, na Rua
Eduardo Peres nº 600. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.859/18 Solicita notificação do proprietário de terreno na Rua Olívio Minucci, ao lado do nº
63, para que realize roçada e limpeza do local. Indicação do Vereador Caio César
de Almeida Lima: 1.860/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade
(lombofaixa ou lombada) na Rua Maria Pacheco e Chaves, defronte à Capela São
José - Parque Pacheco Chaves. Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida
Silva: 1.861/18 - Solicita operação "tapa-buracos" e melhorias na ponte da Rua Jorge
Silvestre, sobre o Córrego Monjolinho (24T) - Jardim Ouro Verde. Indicações do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.862/18 - Solicita pintura de sinalização de solo de
duas faixas amarelas contínuas na Rua Eduardo Peres - Vila São Luiz -, no trecho
recapeado, proibindo, assim, a ultrapassagem de veículos. 1.863/18 - Solicita
melhorias na iluminação pública no final da Rua República - Vila Santa Maria.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.864/18 - Solicita a instalação de
lâmpadas nos postes da Rua Júlio Mori, no trecho entre as Ruas Profa. Josefa Cubas
da Silva e Manoel Joaquim Benatto. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.865/18 - Solicita a realização de serviços de reflorestamento da cidade.
1.866/18 - Solicita o plantio de grama na entrada de Ourinhos, próximo à passarela da
Rua Cardoso Ribeiro - Vila Boa Esperança. Indicação do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 1.867/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua
Adalberto Dias Bogado, próximo ao nº 381 - Residencial Recanto dos Pássaros. O
Segundo Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção de todos os
Vereadores: 189/18 - De pesar pelo falecimento do Dr. Gustavo Xavier. Moção do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 190/18 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Genésio Spada. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 191/18 - De
congratulações ao Jornal Folha de Ourinhos, pelo aniversário de 62 anos. Moção do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 192/18 - De congratulações e aplausos pela
realização da Festa do Folclore, promovida pela EMEF "Jornalista Miguel Farah" no
dia 25 de agosto. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 193/18 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Valdir Besse. Moções do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 194/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Eliazir Moreno. 195/18 - De
congratulações e aplausos à CLEAM Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza,
pela qualidade nos serviços prestados, há anos, à população ourinhense. Moção dos
Vereadores Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto e Éder Júlio Mota: - De
congratulações e aplausos pelo evento realizado no dia 24 de agosto, no qual foi
apresentada a maquete do projeto arquitetônico do prédio onde será instalado o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC -, defronte à Escola
Municipal de Música e Bailado de Ourinhos. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 197/18 - De congratulações aos corretores de imóveis, pelo dia
dedicado a essa profissão, comemorado em 27 de agosto. Moção do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 198/18 - De congratulações e aplausos à Escolinha de Futebol
Chuteirinha de Ouro e principalmente ao Sr. Nílton Batista Ângelo e ao Dr. Francisco
Eroídes Quagliato Filho (Dr. Kiko Quagliato), pelos mais de 20 anos de existência de
uma das melhores escolinhas de futebol de Ourinhos. As moções de congratulações
lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto que as moções de pesar

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 2.074 a
2.125/2018 e as Moções nº. s 191, 192 e 195 a 198/2018. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Cícero de Aquino,
Raquel Borges Spada e Abel Diniz Fiel. 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 Mário Sérgio Pazianoto, Alexandre Florencio Dias, Éder Júlio Mota,
Raquel Borges Spada, Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís
Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel. Findo o horário do expediente, o Sr. Presidente
suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, O Senhor
Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento
Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para
verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, 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 de Urgência nº. 2.126/2018 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 58/2018. 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 Aparecido Luiz
para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de
tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao
Projeto de Lei nº. 58/2018. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, 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,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 3 de setembro
de 2018, Aparecido Luiz – Relator. Realizada a leitura do parecer favorável, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 58/2018. Fez o uso da palavra o

Senhor Vereador Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado
em discussão o Requerimento de Urgência nº. 2.127/2018 ao Projeto de Lei
Complementar nº. 21/2018. 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 Ariovaldo de Almeida Silva para
atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo
necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator Especial ao Projeto de Lei
Complementar nº. 21/2018 Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, 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,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 3 de setembro
de 2018, Ariovaldo de Almeida Silva – Relator. Realizada a leitura do parecer
favorável, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº.
21/2018. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento de
Urgência nº. 2.128/2018 ao Projeto de Lei Complementar nº. 22/2018. 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 Caio César de Almeida Lima para atuar como relator especial ao projeto
e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do
respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
parecer: Parecer do relator Especial ao Projeto de Lei Complementar nº. 22/2018
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal,
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), declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 3 de setembro
de 2018, Caio César de Almeida Lima – Relator. Realizada a leitura do parecer
favorável, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº.
22/2018. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Fez o uso da palavra para justificativa de voto o Sr.
Vereador Abel Diniz Fiel. Por questão de ordem, fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel, Raquel Borges Spada,
Éder Júlio Mota e Alexandre Florencio Dias. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores
Mário Sérgio Pazianoto, Ariovaldo de Almeida Silva, Raquel Borges Spada e
Aparecido Luiz. 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 Nona 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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