ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA 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 sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e onze 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 Quinta 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. Presidente solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Maura Cardoso Obata. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Aparecido Luiz
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Anésia Brito. A seguir, o
Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 34ª. 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.
Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios
recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta ao
Requerimento nº. 2.125/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimento
nº. 2.144/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº. 2.206/2018
do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 1.824, 2.131, 2.148 e 2.204/2018
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s 2.089, 2.090, 2.091,
2.111, 2.112, 2.153, 2.192, 2.226 e 2.227/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimento nº. 2.079/2018 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº.
s 2.146 e 2.264/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.177
e 2.218/2018 da Vereadora Raquel Borges; Requerimento nº. 2.157/2018 dos
Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Raquel Borges Spada; Requerimento nº.
2.220/2018 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Aparecido Luiz. Ofício
SMPF-243/2018 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários de Tesouraria

referentes ao período de 20/07/2018 a 19/09/2018, com os n°s 132 a 173. Boletins
Diários de Tesouraria da SAE de n°s 172 a 180/2018 referente ao período de 18 a 28
de setembro de 2018. Ofício n° 273/18/GAB-SAE da SAE encaminhando cópias de
processos de compras e serviços do mês de setembro de 2018. Ofício n°
280/2018/DA-SC da SAE encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao
mês de setembro de 2018. 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 Complementar nº. 30/2018
do Prefeito Municipal que altera Anexo III da Lei Complementar nº. 911, de 05 de
outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências. A matéria
anunciada será encaminhada às comissões competentes para a elaboração dos
pareceres conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
2.290/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura na
quadra poliesportiva da Associação de Moradores de Bairros da Vila São Luiz.
2.291/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
infraestrutura em toda a extensão do Jardim das Paineiras. 2.292/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a
extensão do Residencial Recanto dos Pássaros. 2.293/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 1.931/2017, que requer informações sobre a possibilidade de
se implantar cursos profissionalizantes, no Município, para pedreiros, pintores,
carpinteiros, marceneiros e eletricistas. Requerimento do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 2.294/18 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei
Municipal nº 4.060/1997, que dispõe sobre obrigatoriedade das execuções do Hino
Nacional do Brasil e Hino Oficial do Município de Ourinhos. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.295/18 - Requer informações a respeito de todos
os valores gastos com a implantação de ciclovias e pistas de caminhadas no
município de Ourinhos, de janeiro de 2017 até a presente data. 2.296/18 - Requer
informações da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE, a respeito de quais foram as sindicâncias abertas, de
janeiro de 2017 até a presente data. 2.297/18 - Requer o envio de cópia do contrato e
das notas fiscais referentes aos valores pagos à empresa C. Brasil Serviços de
Limpeza Conservação e Transportes Eireli, de janeiro de 2017 até a presente data.
2.298/18 - Requer informações a respeito dos valores pagos à Organização Social
Pró-Vida, gestora da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", mês a mês, desde o início de
sua gestão até a presente data. 2.299/18 - Requer o envio de cópia do contrato e das
notas fiscais referentes aos valores pagos à Organização Social Pró-Vida, gestora da
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
2.300/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 958/2018, que solicita reparos
no asfalto, rente ao meio-fio, onde existe um ponto de ônibus, na Rua 7 de Setembro,
defronte ao nº 853 - Vila Margarida. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 2.301/18 - Requer informações sobre a cobrança da taxa de esgoto no
Município. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.302/18 - Requer

informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens - e à
Concessionária Triunfo, sobre a possibilidade de se construir na Rodovia BR-153, km
332 + 300 metros, um ponto de ônibus coberto, com assentos. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.303/18 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sobre a possibilidade de se desenvolver um
projeto paisagístico, junto com outras secretarias parceiras, com o objetivo de
embelezar as áreas verdes e praças públicas. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 2.304/18 - Requer o envio de cópias de todos os relatórios mensais da
Comissão de Avaliação da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", de janeiro de 2018 até a
presente data. 2.305/18 - Requer o envio de cópias das notas fiscais dos valores
gastos com a compra de uniformes e tênis para os alunos das escolas municipais.
2.306/18 - Requer informações a respeito da investigação da imagem que está sendo
veiculada em redes sociais, de possível atentado ao pudor, de um casal na
arquibancada do Campo de Futebol Djalma Baía, do Ginásio do "Monstrinho", no
período diurno, demonstrando total falta de segurança do local. 2.307/18 - Requer
informações a respeito de quando a Prefeitura resolverá os problemas dos
atendimentos de saúde da população na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.308/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se instalar academia da saúde em área da pista de caminhada do
Jardim Matilde. O Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas
à mesa: Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.973/18 - Solicita substituição
das placas de sinalização de lombada por placas refletivas na Rua Celestino Lopes
Bahia. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.974/18 - Solicita, com urgência,
manutenção elétrica e troca de lâmpada no poste da rotatória do final da Rua Cabo
Dalvo de Lourenço, próximo ao nº 120 - Jardim Vale Verde. Indicações do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.975/18 - Solicita melhorias no calçamento e
instalação de bancos no ponto de ônibus da Rua Hugo Luz, defronte à EMEI
"Itaipava". 1.976/18 - Solicita a instalação de placas indicativas (PARADA DE
ÔNIBUS) em todos os locais de embarque e desembarque de alunos que utilizam o
transporte público. 1.977/18 - Solicita a instalação de ponto de ônibus, contendo
bancos, cobertura e calçamento, em todos os locais de embarque e desembarque de
alunos que utilizam o transporte público. 1.978/18 - Solicita a ampliação do número
de bairros beneficiados com os serviços de varrição periódica. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.979/18 - Solicita roçada e limpeza na USF
Parque Pacheco Chaves. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.980/18 Solicita operação "tapa-buracos" ou melhorias na malha asfáltica da Avenida Servidor
Alício de Souza Bitencourt - Conjunto Habitacional Caiuá. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.981/18 - Solicita a retirada do restante do tronco e da raiz
de árvore localizada na esquina das Ruas do Expedicionário e Francisco Romero,
próximo ao Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick “Monstrinho”.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.982/18 - Solicita a erradicação de árvore
na Rua Antônio Francisco Saladini, defronte ao n° 144 - Parque Pacheco Chaves.
Em seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura das moções apresentadas:
Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 238/18 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Renato Zuin. Moções do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 239/18 - De

congratulações e aplausos ao Deputado Federal Capitão Augusto, reeleito com mais
de 242 mil votos, sendo mais de 19 mil votos somente na cidade de Ourinhos, o
terceiro mais votado do seu partido e o nono mais votado do Estado de São Paulo,
demonstrando ser uma referência e se consolidando como grande força política de
Ourinhos e região. 240/18 - De congratulações e aplausos ao Sr. Mauro Bragato, pela
reeleição para Deputado Estadual de São Paulo, sendo uma grande força política para
Ourinhos e região. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 241/18 - De
congratulações, reconhecimentos e aplausos aos Professores, parabenizando-os,
expressando o nosso sentimento de gratidão, desejando-lhes muito sucesso por essa
data especial, 15 de outubro: "Dia dos Professores". Moção do Vereador Ariovaldo
de Almeida Silva: 242/18 - De congratulações ao Sr. Manoel Rodrigues do Carmo
Junior, Diretor da ETEC Jacinto Ferreira de Sá, pelo Festival de Dança realizado no
Teatro Municipal Miguel Cury. As moções de congratulações lidas serão deliberadas
no presente expediente enquanto a de pesar encontra-se aprovada na forma
regimental. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do
plenário que a votação e a discussão dos requerimentos fossem feitas de forma
globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Sr.
Presidente colocou em votação o pedido do Vereador, APROVADO por unanimidade.
Não havendo pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº. s 2.290 a 2.308/2018 e as Moções nº. 239 a
242/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim,
Edvaldo Lúcio Abel e Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis: Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº. 20/2018 :
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei da
Complementar nº. 860, de 18 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a criação de
Adicional de Atividades de Atendimento no Poupatempo a servidores públicos
municipais e dá outras providências, 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, 16 de outubro de 2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César
de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer
do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Complementar
nº. 20/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que altera dispositivos da
Lei da Complementar nº. 860, de 18 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a criação
de Adicional de Atividades de Atendimento no Poupatempo a servidores públicos
municipais e dá outras providências, 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, 16 de outubro de 2018, Abel Diniz Fiel – Presidente-Relator; Cícero
de Aquino – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da

Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº. 25/2018 :
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, 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, 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, 16 de outubro de 2018,
Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente
e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças
e Orçamento ao Projeto de Lei Complementar nº. 25/2018: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr.
Prefeito Municipal, 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, 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, 16 de outubro de 2018, Abel Diniz Fiel – Presidente-Relator;
Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Os projetos cujos
pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser encaminhados às demais
comissões competentes ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Em
seguida, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada, Caio César de
Almeida Lima, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Júnior, Flávio Luís Ambrozim
e Éder Júlio Mota. Findo o horário regimental e por questão de ordem, o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a suspensão do intervalo regimental. O
Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador,
APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que, para cumprir
o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a
explicação pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova
chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental: Abel
Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, 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). O Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 03/2018, do Prefeito
Municipal que institui a Procuradoria das Autarquias Municipais e dá outras
providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal e APROVADO com quatorze votos favoráveis. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 18/2018, do Vereador Flávio Luís Ambrozim que cria a “Semana

Municipal de Prevenção de Engasgamento, Afogamento e Queimaduras nas escolas e
demais espaços coletivos” e dá outras providências. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente colocou
em votação o Projeto de Lei nº. 34/2018 de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada que institui o Projeto “Brinquedo Solidário” no Município de Ourinhos em
parceria com o Tiro de Guerra, com a finalidade de arrecadar brinquedos doados a
serem distribuídos nas entidades municipais que atuam em prol da infância. Fizeram
o uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada e o Senhores Vereadores Abel
Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti e Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em votação o Projeto de Lei nº. 50/2018, oriundo 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". Fez o uso
da palavra o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em Projeto de Lei nº. 57/2018, de iniciativa dos Vereadores Caio César de
Almeida Lima e Raquel Borges Spada que cria o Concurso Cultural de Poesia e
Desenho em comemoração ao centenário de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra a
Sra. Vereadora Raquel Borges Spada e o Sr. Vereador Caio César de Almeida Lima.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de
Lei nº 62/2018, de autoria do Vereador Caio César de Almeida Lima que dispõe
sobre denominação de próprio municipal (Praça Padre Esdras de Moraes Freire).
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Caio César de Almeida Lima e
Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Projeto de Lei nº 63/2018, de
procedência do Vereador Caio César de Almeida Lima que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Lurdes Trujilo Reis Velo). Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº. 64/2018, do Vereador Aparecido Luiz que dispõe
sobre denominação de próprio municipal (Praça José Francisco de Moraes "Moraes
do Banespinha"). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 05/2018, do Prefeito Municipal que altera disposto da Lei
Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências. Fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra foi colocado em votação nominal, APROVADO por unanimidade. Não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor Presidente
suspendeu a sessão ordinária para que o Vice-Presidente assumisse os trabalhos.
Reaberta a sessão, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada. Não havendo mais
orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor Vice-Presidente agradeceu a proteção
de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima Quinta 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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