ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 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 décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e vinte minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Primeira 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,
Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim
Mattar (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. O Senhor Presidente solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Florinda Pereira Pena. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Hélio e o Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto também solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Nivaldo Vilaverde Gonçalves. Dando
continuidade, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 30ª. Sessão Ordinária
de 2018, aprovada por unanimidade. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura
do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta ao Requerimento nº. 2.006/2018 do Vereador Abel Diniz
Fiel; Requerimentos nº. s 1.880 e 2.004/2018 Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos nº. s 1.973, 1.975 e 1.976/2018 do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; Requerimentos nº. s 1.960, 1.991, 1.992, 1.993, 1.994, 2.032, 2.071 e
2.072/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimento nº. 1.423/2018 do
Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s 914, 1.681, 1.952, 1.968, 2.009,
2.014, 2.015, 2.016, 2.017, 2.018, 2.051, 2.055, 2.056 e 2.057/2018 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº. 1.368/2018 do Vereador Flávio Luís
Ambrozim; Requerimento nº. 2.026/2018 dos Vereadores Abel Diniz Fiel e Cícero de
Aquino. Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nº. s 150 a 161/2018. Ofícios nº
245/18/GAB-SAE da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS – SAE encaminhando processos de compras e serviços do mês de
agosto de 2018. Ofício n° 115/2018 da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
em resposta ao Requerimento n° 2.035/2018, de autoria do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado. Ofício da SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
acusando o recebimento do Ofício n° 10/8/2018, que encaminhou cópia da Moção nº

155/2018, de autoria do Vereador Caio César de Almeida Lima. 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. 61/018 do Vereador Abel Diniz Fiel que dispõe sobre a dispensa de pessoas
obesas e que tenham incapacidade física de passar pela catraca de ônibus do
transporte coletivo urbano do Município. A matéria anunciada será encaminhada às
comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme
preceitua o regimento interno. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do Ofício nº. 30/11/2018 de iniciativa do Chefe do
Executivo: “Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência, a
substituição do Anexos I, do Projeto de Lei Complementar que altera dispositivo da
Lei Complementar nº. 475, de 22 de junho de 2006, alterada pela Lei Complementar
nº. 976, de 20 de dezembro de 2017 e Lei Complementar nº. 994, de 19 de julho de
2018, que dispõe sobre nova reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências, enviado
através do Ofício nº. 28/11/2018, de 06 de setembro de 2018, devido a um equívoco
na quantidade de alguns cargos de nível superior. 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”. Realizada a leitura do ofício, o Senhor
Presidente colocou em votação o pedido solicitado, APROVADO por unanimidade.
Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 2.171/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se modificar o sistema de concessão de licença-prêmio aos professores da rede
municipal de ensino que possuem mais de um padrão. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 2.172/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
abertura de via interligando as Ruas Vinícius Persiani e Vitório Christoni, visando
melhorar o acesso à Vila Margarida. 2.173/18 - Requer informações a respeito do
critério adotado pela Coordenadoria de Trânsito para a implantação de lombada ou
lombofaixa nas ruas e avenidas do Município. Requerimento do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 2.174/18 - Requer nova dilação de prazo da Comissão
Parlamentar de Inquérito, instaurada pelo Ato nº 02/2018. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.175/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se rever o artigo 22 do Decreto nº 2.501, de 13 de agosto de 1984,
que obriga o munícipe a pagar a SAE e os custos das despesas de reparo de
vazamentos, quando há ocorrência de danificação dos ramais de derivação, cuja
manutenção de conservação compete à Autarquia, trazendo prejuízos indevidos para a
população. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.176/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 714/2017, que solicita a implantação de
lombada na Estrada Municipal Aristides do Nascimento Albano. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.177/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir capela ecumênica na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.178/18 - Reitera, em seu

inteiro teor, o Requerimento nº 2.961/2017, que requer informações sobre a
possibilidade da aplicação imediata das providências previstas na Lei Municipal nº
6.303, de 23 de agosto de 2016, que dispõe sobre o recolhimento de carcaças de
veículos automotores, abandonados em vias públicas. 2.179/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.988/2017, que requer informações sobre a
quantidade de veículos licenciados em Ourinhos, especificando automóveis,
motocicletas, ônibus e caminhões. 2.180/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.989/2017, que requer informações sobre os valores repassados ao
Município, referentes à arrecadação com o IPVA, esclarecendo a destinação desses
recursos. 2.181/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.375/2017, que
reivindica reparos na instalação elétrica do trecho urbano da SP 270 - Rodovia
Raposo Tavares. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
2.182/18 - Requer informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico para o
último trimestre do ano 2018. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
2.183/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover palestras com
profissionais sobre prevenção ao suicídio nas escolas. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.184/18 - Requer informações a respeito do
cronograma de instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim São
Carlos. 2.185/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.827/2018, que
requer informações a respeito dos estudos já realizados sobre a possibilidade de se
construir uma passagem de nível interligando as Ruas Vitório Christoni e Braz
Christoni. 2.186/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.739/2018, que
requer informações sobre os estudos já realizados para modificar o local de entrada
de veículos no Centro de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio), para a Rua Prof.
Francisco Dias Negrão. 2.187/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.805/2018, que requer informações a respeito dos estudos realizados no Município
com a finalidade da criação da Guarda Municipal. Requerimento do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 2.188/18 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei
Complementar Municipal nº 465, de 14 de dezembro de 2005, que fixa prazo para
início de atendimento, pelas Agências Bancárias, aos usuários dos serviços por elas
disponibilizados e dá outras providências. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 2.189/18 - Requer informações sobre projetos e cronograma da
construção do novo prédio da Escola Municipal de Bailado. 2.190/18 - Requer
informações sobre o cronograma da construção de posto de saúde no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 2.191/18 - Requer informações sobre a entrega de novas
ambulâncias para a Secretaria Municipal de Saúde. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 2.192/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto
com o Aeroporto Jornalista Benedito Pimentel, mês a mês, desde a municipalização.
2.193/18 - Requer informações a respeito do cronograma da compra e entrega de
carrinhos de bebê em todas as creches do Município. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 2.194/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
autorizar a realização de dois dias de aulas preparatórias para o ENEM, anualmente,
nesta Câmara Municipal, por meio do Cursinho Solidário Professor Norival Vieira da
Silva. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 2.195/18 - Requer

informações sobre a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura, com
pavimentação asfáltica, guias e galerias de águas pluviais, na Avenida Amador
Bueno, no trecho que liga o Jardim dos Bandeirantes com o Jardim Quebec e a Vila
Soares. 2.196/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar toda a
infraestrutura, com pavimentação asfáltica, guias e galerias de águas pluviais, na
Avenida Amador Bueno, no trecho entre as Ruas Aleixo Garcia e Manoel Joaquim
Benatto. 2.197/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura
de via interligando as Ruas Pedro Migliari "Tico" e Renato Mota, com pavimentação
asfáltica, guias e galerias de águas pluviais. 2.198/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de
Sá com a Rua Hermínia Bonetti Sândano. Requerimento do Vereador Abel Diniz
Fiel: 2.199/18 - Encaminha minuta de projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo,
por intermédio da SAE - Superintendência de Água e Esgoto -, a receber doações de
seus usuários à Comunidade Terapêutica Missão Vida e dá outras providências.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.200/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar exames oftalmológicos e de
audiometria nas crianças da educação infantil, bem como naquelas que ingressarão no
ano letivo de 2019. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.201/18
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.819/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se agilizar combate aos formigueiros nas praças e áreas
verdes do Município. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do Requerimento de Urgência apresentado à mesa:
Requerimento nº. 2.202/2018 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei Complementar nº. 30/2018. 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 30/2018, proveniente da Vereadora Raquel Borges
Spada, que cria o “Projeto Voluntário Mulheres Anônimas Depressivas – MADE” e
dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O referido projeto visa criar um projeto
voluntário de apoio às mulheres em diferentes estágios de depressão em virtude de
causas diversas que contará com profissionais das mais diversas áreas da saúde e de
outras áreas pertinentes, que manifestarem interesse em trabalhar voluntariamente.
Além de difundir soluções para que as vítimas e familiares lidem com o problema da
depressão. A depressão é uma doença silenciosa, que vai se manifestando aos poucos,
tirando a disposição, a força, a vontade de viver, e age gradativamente. É preciso ter
muita atenção e tratar essa enfermidade com a seriedade necessária. Assim, vê-se a
importância do desenvolvimento desse projeto. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 17 de setembro de 2018, Vereador Abel Diniz Fiel e assinado por demais
Vereadores. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente
enquanto que o de urgência será deliberado na Ordem do Dia. Na sequência, o
Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas: Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 1.888/18 - Solicita a implantação de duas vagas de
estacionamento defronte à Secretaria Municipal de Saúde, sendo uma para
cadeirantes e outra para idosos. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
1.889/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em toda a extensão do

Jardim Matilde. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.890/18 - Solicita a
troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas
Vicente Ernesto de Lucca, Antenor Bertanha, Noboru Endo, Luiz de Carvalho, José
Benedito Frederico, Pedro Toloto, Alcides Chierentin, José Cerqueira, Antônio Carlos
Soares, Miguel Durante Sobrinho, João Leonel Caetano, Antônio Bonifácio, Emília
Brechesi Saladini e Benedito Vida Leal, na Alameda Antônio Bellei e na Avenida
Servidor Alício de Souza Bitencourt. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.891/18 - Solicita limpeza e recolhimento de galhada nas margens de toda
a extensão da Rua Raphael Noschesi, que dá acesso à Estrada Vicinal Fernando
Antônio Paschoal (Estrada da CESP). Indicação do Vereador Caio César de
Almeida Lima: - 1.892/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em ponto de táxi
na Rua São Paulo, próximo à Praça Melo Peixoto. Indicações do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.893/18 - Solicita revitalização da área verde no entorno do
Córrego do Jacuzinho - Jardim Matilde. 1.894/18 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Vicente do
Amaral. 1.895/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua João Albano. 1.896/18 - Solicita melhorias no asfalto
em toda a extensão da Rua do Corretor de Seguros. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 1.897/18 - Solicita poda de árvore, com urgência, na Rua Orlando
Migliari, defronte ao nº 145 - Jardim Ouro Verde. 1.898/18 - Solicita a instalação de
blocos de concreto na viela da Rua Vitório Christoni, próximo ao nº 1.465, com a
intenção de coibir o trânsito de motoqueiros à noite pelo local. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.899/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em trecho da Rua Raphael Noschesi e a Estrada Vicinal
Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP). 1.900/18 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em trecho da Rua Raphael Noschesi que dá
acesso à Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP). Indicação
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.901/18 - Solicita, com urgência, limpeza e
retirada de entulhos espalhados ao longo da Avenida Vitalina Marcusso. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 1.902/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" no cruzamento da Rua José Justino de Carvalho
com a Rua Marginal. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 1.903/18 - Solicita
a implantação de redutor de velocidade na Rua Pedro Migliari "Tico", próximo ao nº
1.285. 1.904/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua José Justino
de Carvalho, próximo ao cruzamento com a Rua Aurora Gonçalves Custódio.
Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.905/18 - Solicita, com
urgência, poda de árvore na Rua Adolfo Galileu, defronte ao nº 206 - Jardim Paulista.
Em seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção
do Vereador Alexandre Florencio Dias: 207/18 - De congratulações ao Laboratório
de Próteses Cássio, pelo excelente atendimento prestado à população ourinhense ao
longo de 20 anos. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 208/18 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Osvaldo Mariano Barbosa. Moção do Vereador Éder Júlio
Mota: 209/18 - De congratulações aos organizadores do desfile cívico de 7 de
setembro. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 210/18 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Oswaldo Zullim. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 211/18 -

De pesar pelo falecimento do Sr. Hélio Camargo de Almeida. As moções de
congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto que as
moções de pesar encontram-se aprovadas na forma regimental. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos
fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos
Senhores Vereadores. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque de
requerimentos, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s
2.171 a 2.201/2018 e as Moções nº. s 207 e 209/2018. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota 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 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias
para responder as informações solicitadas através de requerimentos. Na sequência, o
Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável da Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura e Assistência Social ao
Projeto de Lei nº. 30/2018: Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes,
Saúde, Cultura e Assistência Social ao Projeto de Lei nº. 30/2018. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
procedência da Vereadora Raquel Borges Spada, que Cria o “Projeto Voluntário
Mulheres Anônimas Depressivas - MADE” e dá outras providências, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura
e Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 14
de setembro de 2018. Edvaldo Lúcio Abel – Presidente; Flávio Luís Ambrozim –
Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. O projeto cujo paracer acaba
de ser lido poderá ser encaminhado às demais comissões competentes ou inseridos na
ordem do dia das próximas sessões. Logo após, fez o uso da tribuna livre os senhores
Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Alexandre Florencio Dias e Raquel Borges
Spada. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florêncio Dias solicitou
a supressão do intervalo para a continuidade dos trabalhos legislativos. O Sr.
Presidente colocou em deliberação do plenário, APROVADO por unanimidade.
O Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do
Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está
encerrado. 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, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (quatorze Vereadores
presentes). O Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº.
2.202/2018 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 30/2018,
proveniente da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o “Projeto Voluntário
Mulheres Anônimas Depressivas – MADE” e dá outras providências. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti,

Abel Diniz Fiel e Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO por unanimidade. Por
contar com parecer favorável já lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº. 30/2018. Ninguém 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 e nenhum orador inscrito para o uso da palavra para
explicação pessoal, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença
de todos e declarou encerrada esta Trigésima Primeira 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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