ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao décimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas 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 Décima Primeira Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Florencio Dias. 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, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio
Pazianoto e Raquel Borges Spada e Salim Mattar. (quinze Vereadores presentes).
O Sr. Presidente informou aos Senhores Vereadores, que estava aberta a inscrição
para o uso da palavra no expediente, devendo ser realizada junto ao Primeiro
Secretário. Por questão de ordem o Sr. Vereador Cícero de Aquino pediu um minuto
de silêncio pelo falecimento do Srs. Valter Rodrigues Prado, Alcides Alves de Moraes
e Sr. Gregório Gonçalves. Por questão de ordem o Sr. Vereador Caio César de
Almeida Lima pediu um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Milton Bernim.
Por questão de ordem o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel pediu um minuto de silêncio
pelo falecimento do Sr. Reinaldo Ferreira da Silva. Em seguida, o Senhor Presidente
informou aos Senhores Vereadores que estava aberta a inscrição para o uso da palavra
no expediente com o tema livre, devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário.
Informou também, que para o uso da palavra 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
Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 10ª Sessão Ordinária de 2019,
APROVADA por unanimidade. Em seguida o Primeiro Secretário realizou a leitura
dos Oficios recebidos: Ofício nº 14/11/2019. Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE,
Solicitamos a Vossa Senhoria, a retirada do Projeto de Lei Complementar que altera
dispositivos da Lei Complementar nº 936, de 05 de julho de 2015, que dispõe sobre o
rateio de verba honorária advocatícia de sucumbência recebida da fazenda Pública do
Município e dá outras providencias, para novos estudos e torno da matéria.
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. Logo após, o
primeiro Secretário realizou a leitura do Ofício nº17/11/2019. Excelentíssimo Senhor

Presidente, solicitamos a Vossa Senhoria, a retirada do Projeto de Lei Complementar
que dispõe sobre a alteração da Seção Xl, do Capítulo lV, art. 128, e seus §§,
acrescido de incisos da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ourinhos e dá outras
providências, envido através do Ofício nº. 16/11/2019. 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. Posteriormente, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios
recebidos: Informativos VEP-Dengue da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, recebidos via e-mail, informando o
número de casos de Dengue, confirmados, acumulados e por bairros, em Ourinhos,
no período de 01/01/2019 a 12/04/2019, com exames efetuados no Instituto Adolfo
Lutz de Marília. Ofício nº 089/2019/DA-SC da SAE encaminhando cópia do

balancete financeiro referente ao mês de março de 2019. Na sequência o Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº. 32/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada, que institui no município de
Ourinhos o projeto voluntário de arrecadação de medicamentos e materiais
ambulatoriais denominado “Farmácia Social” e dá outras providências. Projeto de
Lei nº. 33/2019 do Vereador Alexandre Araujo Dauage, que declara de utilidade
pública a Associação Júbilo Sports. Projetos de Lei nº. 34/2019 da Vereadora Raquel
Borges Spada, que cria a “Caminhada em defesa da mulher e contra a violência e o
feminicídio no Município de Ourinhos” e dá outras providências. Projetos de Lei nº.
35/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada, que institui no Município de Ourinhos o
projeto voluntário de arrecadação de ovos de páscoa e caixas de bombons
denominado “Páscoa Feliz” e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 36/2019 do
Prefeito Municipal Prefeito municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020, e dá outras providências. Projeto de
Lei Complementar nº. 14/2019 do Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei
Complementar nº. 936, de 05 de julho de 2016, que instituiu a Lei Orgânica da
Procuradoria-Geral do Município e da Lei Complementar nº. 905, de 23 de junho de
2015, que dispõe sobre o rateio da verba honorária advocatícia de sucumbência
recebida pela Fazenda Pública do Município e dá outras providências. Projeto de
Lei Complementar nº. 15/2019 do Prefeito Municipal que dispõe sobre alteração da
Seção XI, do Capítulo IV, art. 128, e seus §§, acrescido de incisos da Lei
Complementar nº 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Resolução nº. 05/2019 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que institui o Banco de
Idéias Legislativas no 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. Na sequência, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos aos projetos em tramitação:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 19/2019.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria

supra, de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (Praça Onélia Vaz de Carvalho Castelletto), 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, 10 de abril de 2019.
Alexandre Araujo Dauage Presidente, Relator. Caio César De Almeida Lima, VicePresidente. Edvaldo Lúcio Abel, Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça
e Redação ao Projeto de Lei nº 31/2019. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Abel
Diniz Fiel, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Celso
Macharete Lobo), 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, 10
de abril de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente, Relator. Caio César De
Almeida Lima, Vice-Presidente. Edvaldo Lúcio Abel, Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação à Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 01/2019:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa dos Vereadores José Carlos Vieira dos Santos, Abel Diniz Fiel,
Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Mário
Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada, que acrescenta o § 2° ao Artigo 1° da Lei
Orgânica do Município de Ourinhos, reconhecendo a Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS – como meio legal de comunicação e expressão, 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, 10 de abril de 2019. Alexandre Araujo
Dauage Presidente, Relator. Caio César De Almeida Lima, Vice-Presidente. Edvaldo
Lúcio Abel, Membro. Os projetos e emenda cujo pareceres acabam de ser lidos
poderão ser encaminhados às demais comissões para elaboração dos respectivos
pareceres ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões conforme preceitua o
regimento interno. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a apresentação dos requerimentos: Requerimento dos Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luis Ambrozim e Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.048/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se decretar situação
de emergência no Município de Ourinhos afetado pela estiagem, como foi feito nos
municípios de Salto Grande e Ribeirão do Sul. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.049/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir uma cancha de bocha na área institucional da Rua José Neves de Oliveira,
entre as Ruas Antônio Segala e José Oliveira da Silva. 1.050/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de arcondicionado em todas as salas de
aula do NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico" - Residencial Recanto dos
Pássaros. 1.051/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando construir área de lazer com campo suíço, contendo alambrado, vestiário e
iluminação, em área verde da Rua Manoel da Silva Mano - Vila Soares. 1.052/19 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar persianas ou cortinas nas
salas da USF Jardim Josefina. 1.053/19 - Requer informações sobre a possibilidade

de se implantar escolinhas de futebol de salão, voleibol, handebol e basquete, para
ambos os sexos, na EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 1.054/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir um local coberto e fechado para
munícipes da terceira idade que se reúnem diariamente na praça do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 1.055/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a implantação
de guard-rail (mureta de proteção) na Rua Moacir Cassiolato, no trecho paralelo ao
Córrego Águas das Furnas. 1.056/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar um programa especial de agendamento de consultas oftalmológicas a
todos os funcionários da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE - e
da Prefeitura Municipal. 1.057/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir pista de caminhada ao redor da área de lazer da Associação de Moradores
de Bairros do Jardim Guaporé. 1.058/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se reformar o vestiário e o alambrado do campo de futebol do Jardim Guaporé.
1.059/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Marcelo
Arthuzo da Silva, bem como instalar academia da saúde, playground, pista de
caminhada, bancos de concreto, dentre outros. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 1.060/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir
para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras um caminhão-prancha
para o transporte de máquinas. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.061/19 - Requer informações acerca de como se encontra o andamento das obras no
IML - Instituto Médico Legal de Ourinhos. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.062/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar cursos profissionalizantes para pedreiros, pintores, carpinteiros,
marceneiros e eletricistas. Requerimento do Vereador Flávio Luis Ambrozim:
1.063/19 - Requer informações sobre a tarifa da passagem de transporte coletivo
urbano (ônibus circular) no Município. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.064/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar lixeiras no Conjunto de Chácaras Salto do Turvo. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.065/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 387/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
construir rampa de acesso para cadeirantes na viela entre as Ruas Olívio Minucci e
Atílio Toloto. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianotto 1.066/19 Requer informações sobre a continuidade e conclusão das obras de reforma do prédio
do Corpo de Bombeiros de Ourinhos. 1.067/19 - Requer informações sobre a
possibilidade da criação do Bombeiro Civil, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.068/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar um programa
visando revitalizar todas as praças públicas do Município. 1.069/19 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se criar o Projeto Parceria Cidadã, para
atender as demandas do terceiro setor da cidade. 1.070/19 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se intensificar a divulgação dos cursos realizados pelo
Programa Renda Extra, promovidos pelo Fundo Social. 1.071/19 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se criar mais vagas de carga e descarga,
bem como regulamentar horários, na área central do Município. 1.072/19 - Requer

informações a respeito da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza
(Gripe) em nosso Município. 1.073/19 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se ampliar os polos do Programa Academia da Saúde no Município.
1.074/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar uma
maratona tecnológica, visando reunir estudantes do ensino médio, universitários,
programadores e demais profissionais de tecnologia, com o propósito de desenvolver
soluções inovadoras para a gestão pública. 1.075/19 - Requer informações a respeito
da possibilidade de se instituir o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao
Mundo do Trabalho, do Governo Federal. 1.076/19 - Requer informações a respeito
da existência de um Plano de Contingência para o atendimento de desastres com
múltiplas vítimas em nosso Município. 1.077/19 - Requer informações a respeito de
quais escolas serão beneficiadas pelo Projeto Ciclo Cultural em nosso Município.
1.078/19 - Requer informações a respeito de quais cursos profissionalizantes
gratuitos, atualmente, são oferecidos pela Prefeitura Municipal. 1.079/19 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se ampliar o atendimento na área de
Psicologia e Psiquiatria Infantil no nosso Município. 1.080/19 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se ampliar o número de nutricionistas disponíveis na
Rede Pública de Saúde. 1.081/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se implantar prontuário eletrônico para os usuários do SUS – Sistema Único de
Saúde. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.082/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se consolidar a educação permanente em saúde
como processo de trabalho em todos os níveis de atenção à saúde em nosso
Município. 1.083/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se garantir o
financiamento dos serviços que compõem a rede de atenção psicossocial em nosso
Município. 1.084/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura para arborizar
as unidades de saúde do Município. 1.085/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar atendimento institucional nas unidades de saúde do
Município, com enfoque na saúde do trabalhador, dentro de aspecto psicossocial.
1.086/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar grupo de estudos
para analisar o impacto financeiro na contratação de farmacêuticos para as unidades
de saúde. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel 1.087/19 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento da
Avenida Domingos Camerlingo Caló com a Rua Antônio Bertagnoli - Vila Musa.
1.088/19 - Requer informações a respeito da falta de médico clínico geral na UBS
"Dr. Ricardo Franklin Mello" - Parque Minas Gerais. 1.089/19 - Requer informações
a respeito dos motivos pelo qual o GAECO - Grupo de Atuação Especial de
Repressão ao Crime Organizado - realizou diligência ou mandado de busca e
apreensão de documentos na Prefeitura Municipal e quais documentos foram
apreendidos. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado 1.090/19 Requer informações do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Segurança
Pública sobre a possibilidade de se ampliar o contingente de policiais militares do 31º
BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage 1.091/19 - Requer informações sobre providências
quanto à notificação de proprietário para que realize roçada e limpeza, bem como

construa passeio público no terreno da Rua João Albino Zaia, situado defronte às
residências de nºs 210 a 298, bem como em trecho da Rua São José, defronte às
residências de nºs 145 e 173. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
Requerimento de Urgência apresentado: Requerimento de Urgência nº. 1.093/2019
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 08/2019. Senhor
Presidente, requeremos à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 08/2019,
proveniente do Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (Estádio Municipal Hamilton Firmino Ribeiro).
Justificativa: O presente Projeto de Lei tem o intuito de denominar o Estádio
Municipal Hamilton Firmino Ribeiro, atual campo de futebol existente no Conjunto
Poliesportivo “Jayr Conti” - localizado na Rua Liberdade, 387 – Vila Odilon.
Hamilton Firmino Ribeiro foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa
um modelo a ser seguido pelos ourinhenses, quer como chefe de família, quer como
cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus
semelhantes e a nossa comunidade. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto
seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 15 de
abril de 2019. Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo
de Almeida Silva, José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto e Raquel
Borges Spada. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações: Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 575/19 - Solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João Bond - Jardim Eldorado.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 576/19 - Solicita a instalação de
balanção de concreto no cruzamento das Ruas Francisco Masiero e Sebastiana
Cândida de Paula Carvalho. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
577/19 - Solicita a notificação da CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - para a
execução dos serviços de concretagem na base dos postes substituídos nas vias
públicas. Indicações do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 578/19 - Solicita
a implantação de redutores de velocidade e melhorias na sinalização, bem como a
pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestres) em frente à Igreja São José, na
Rua Maria Pacheco e Chaves, defronte ao nº 676 - Parque Pacheco Chaves.
Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 579/19 - Solicita, com urgência, a
regularização dos pontos de ônibus circular, com a instalação de coberturas, no novo
itinerário da linha Jardim Eldorado/Residencial Oswaldo Brizola. 580/19 - Solicita,
com urgência, a regularização dos pontos de ônibus circular, com a instalação de
coberturas, no novo itinerário da linha Jardim São Domingos/Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 581/19 Solicita a retirada de restos de roçada e lixo em áreas da Prefeitura ao lado do NEI
"Enry César Cury Negrão". 582/19 - Solicita operação “tapa-buracos” no cruzamento
das Ruas Ana Neri e Reinaldo Marcante. 583/19 - Solicita roçada e limpeza de
terreno pertencente à União situado na Rua Ana Neri com a Rua Reinaldo Marcante.
584/19 - Solicita operação “tapa-buracos” no cruzamento das Ruas Zaida Pontara de
Souza e Francisco Crespo – Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 585/19
- Solicita roçada e limpeza em terreno pertencente à municipalidade localizada na
Rua Nelson Minucci - Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador Anísio

Aparecido Felicetti: 586/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de
placas de sinalização de trânsito na Rua Alberto Mori, nos cruzamentos com as Ruas
Gonçalves Ledo, Antônio Delfino Sobrinho e Marechal Cândido Mariano da Silva
Rondon, bem como próximo à EMEF “Profa. Evani Maioral Ribeiro Carneiro” Parque Minas Gerais. 587/19 - Solicita poda de árvores e limpeza de boca de lobo e
de guias e sarjetas na Rua José Pedroso. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 588/19 - Solicita a repintura de sinalização de solo em todos os
cruzamentos da Rua Rio de Janeiro, pertencentes ao Jardim Matilde. 589/19 Solicita, com urgência, o recapeamento asfáltico na Avenida Choso Misato, próximo
ao hospital da Unimed, e suas adjacências. Indicação do Vereador José Carlos
Vieira dos Santos: 590/19 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Júlio Mori.
Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 591/19 - Solicita a retirada de
entulho em terreno situado na Rua São José, defronte ao nº 236. 592/19 - Solicita
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua São José. 593/19 - Solicita poda
de árvore na Rua Ari Barroso, defronte ao nº 205 - Vila Moraes. 594/19 - Solicita
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua João
Albino Zaia. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 595/19 - Solicita a
recuperação e pintura de quebra-molas localizada na Avenida Arnaldo da Silva,
defronte à EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron" - Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 596/19 - Solicita
melhorias, com urgência, na sinalização de solo no cruzamento das Ruas Maria
Pacheco e Chaves e Radialista Paulo Rufino dos Santos - Parque Pacheco Chaves.
597/19 - Solicita melhorias, com urgência, na sinalização de solo no cruzamento das
Ruas Maria Pacheco e Chaves e Valdir Pires - Parque Pacheco Chaves. 598/19 Solicita melhorias, com urgência, na sinalização de solo no cruzamento das Ruas
Maria Pacheco e Chaves e Joaquim Lopes - Parque Pacheco Chaves. 599/19 Solicita melhorias na sinalização de solo defronte à EMEF "Prof. Jorge Herkrath" Parque Pacheco Chaves. 600/19 - Solicita melhorias na sinalização de solo defronte à
USF Parque Pacheco Chaves. 601/19 - Solicita melhorias na sinalização de solo
defronte à EMEF "Prof. José Alves Martins" - Jardim Itamaraty. Indicações da
Vereadora Vereadora Raquel Borges Spada: 602/19 - Solicita a instalação de
grades ou telas nas bocas de lobo, para que não entrem entulhos. 603/19 - Solicita
limpeza em boca de lobo na Rua Sebastião Pedroso, defronte ao nº 152 - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante. 604/19 - Solicita roçada e limpeza do meio-fio
da Praça Feliciano Rodrigues da Silva, situada entre as Ruas Onofre Antônio
Pasquetta, Sebastião Pedroso e Virgulino Nogueira. 605/19 - Solicita roçada e
limpeza na Usina do Saber "Charles Darwin" da EMEF "Profa. Adelaide Pedroso
Racanello". 606/19 - Solicita roçada e limpeza na Praça Hermenegildo Zanotto,
próximo ao Clube Atlético Ourinhense. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:
607/19 - Solicita, com urgência, recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua
Cláudio Luís dos Santos - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicações do
Vereador Flávio Luis Ambrozim: 608/19 - Solicita construção de calçada em área
pertencente à Municipalidade no Residencial Recanto dos Pássaros II. 609/19 Solicita troca de lâmpadas na Rua Servidor Manoel Costa (Duca). Indicação da

Vereadora Vereadora Raquel Borges Spada: 610/19 - Solicita melhorias na
iluminação pública da Praça Manoel Lopes, na Avenida Domingos Camerlingo Caló.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 611/19 - Solicita a
pavimentação asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do Amaral com a
Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”. 612/19 Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização na
Avenida Arnaldo da Silva, defronte à EMEF “Profa. Amélia Abujamra Maron Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”. 613/19 - Solicita a instalação de
cobertura, melhorias e pintura nas quadras esportivas da Rua Sebastiana Corrêa do
Amaral, paralela à Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional “Asise Chequer
Nicolau”. 614/19 - Solicita a implantação de placas “Proibido Estacionar” na Rua
Manoel Robles Godoy, próximo ao nº 262 - Jardim Santos Dumont. 615/19 - Solicita
a instalação de balanção de concreto na Rua Maria Cunha de Souza, próximo ao
cruzamento com a Rua José Maia de Oliveira - Vicentino -, no Parque Minas Gerais.
616/19 - Solicita a instalação de balanção de concreto na Rua Maria Cunha de Souza,
próximo ao cruzamento com a Rua Nelson de Camargo Nascimento - Parque Minas
Gerais. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 617/19 - Solicita a retirada de
galhada na Rua Emília Terçariol Tocalino, defronte ao nº 268. 618/19 - Solicita a
retirada de galhada na Rua Gonçalo Ferreira de Moraes, defronte ao nº 33 - Jardim
Ouro Verde. Indicação do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 619/19 Solicita a instalação de lixeiras coletivas nos bairros mais populosos do Município.
Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 620/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo em todos os cruzamentos do Parque Valeriano Marcante e da Vila
Nova Sá. 621/19 - Solicita roçada, limpeza e revitalização, em caráter de urgência, no
campo de futebol localizado no Jardim Josefina, às margens do Rio Pardo. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 622/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão das Ruas Domingos Jorge, Hiroshi Nagahara, Alcides
Vita, José Gregório de Jesus e Deusedino Fagundes Pereira - Jardim Quebec.
Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 623/19 - Solicita a construção
de passeio público defronte ao Centro POP, na Rua Celestino Lopes Bahia. Indicação
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 624/19 - Solicita pintura e revitalização no
Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU - Residencial Recanto dos Pássaros.
Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida: 625/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo na Rua Alberto Mori, entre a Rua Silva Jardim e a Rodovia
Raposo Tavares. 626/19 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Silva Jardim,
entre as Ruas Ataliba Leonel e Alberto Mori. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das moções apresentadas: Moção do Verador Caio César de
Almeida Lima: 83/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Arlinda Pereira
Nascimento. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 84/19 - De
congratulações à BRM Celebration, pelos excelentes trabalhos realizados,
desenvolvendo o projeto Conheça Ourinhos, com a divulgação de pontos turísticos,
gastronômicos, e outros de nossa cidade. Moção do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 85/19 - De congratulações aos valorosos Policiais Militares da ROTA Rondas Ostensivas Tobias Aguiar -, COE - Comando de Operações Especiais - e
viaturas de Policiamento de Área, pela pronta intervenção ao conseguirem neutralizar

a ação de criminosos na cidade de Guararema/SP. Moções do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 86/19 - De congratulações ao Dr. Mauro Spalding, Juiz Federal do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, designado para atuar como Juiz Auxiliar no
Gabinete do Ministro Luís Roberto Barroso, a partir de 19 de março de 2019. 87/19 De congratulações à equipe de Natação de Ourinhos, pelo excelente resultado obtido
no Torneio Regional da Federação Aquática Paulista, Pré Mirim a Sênior, realizado
no dia 6 de abril, no Yara Clube, em Marília/SP, conquistando 42 medalhas. Moção
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 88/19 - De congratulações ao jovem
Leandro Alves Reis, coordenador do grupo de TLC – Treinamento de Liderança
Cristã – Anjos de Resgate, da Paróquia São João Batista. Moção do Vereador Abel
Diniz Fiel: 89/19 - De congratulações ao atleta Ronaldo Navas Leite Filho, 8 anos de
idade, por conquistar duas medalhas, uma de prata e uma de bronze, no Torneio
Regional da Federação Aquática Paulista, realizado em Marília, no dia 6 de abril de
2019, tendo já ganhado em 1º e 2º lugares, respectivamente ouro e prata, em
Ourinhos, no dia 16 de março de 2019, e duas medalhas de ouro em competição
comemorativa ao Centenário de Ourinhos, no dia 23 de fevereiro. Moção do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 90/19 - De congratulações à coordenação do
Mini TLC - Treinamento de Liderança Cristã, pelo evento realizado na Diocese de
Ourinhos entre os dias 5 e 7 de abril. As Moções de congratulações serão deliberadas
no presente expediente enquanto as de pesar encontram-se aprovadas na sua forma
regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim
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. Em seguida, o Sr. Presidente consultou os Srs. Vereadores se havia
alguma matéria a ser destacada. Não havendo quem queira se manifestar, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de nº.s 1.048 a 1.092/2019 e as
Moções nº.s 84 a 90/2019. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores: Flávio Luis
Ambrozim, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto e
Abel Diniz Fiel. Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as
moções foram colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor
Presidente informou ainda, que conforme fundamento no inciso 33 do artigo 118 da
Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para
responder às informações solicitadas através de requerimentos. Fizeram uso da
tribuna no expediente os Senhores Vereadores: Caio César de Almeida Lima, Cícero
de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim,
Abel Diniz Fiel e Raquel Borges Spada. Findo o horário do expediente, o Senhor
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, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim,

José Carlos Vieira dos Santos, 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 de nº 1.093/2019 que
requer urgência de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2019. Fizeram uso
da palavra os senhores Vereadores: Edvaldo Lúcio Abel, José Carlos Vieira dos
Santos, Abel Diniz Fiel, Salim Mattar, Aparecido Luis, Alexandre Araujo Dauage e
Flávio Luis Ambrozim. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em
discussão o requerimento de urgência. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra o
Senhor Presidente colocou em votação nominal, APROVADO com 10 votos
FAVORÁVEIS e 4 votos CONTRÁRIOS. Após a votação, o Senhor Presidente
nomeou o Vereador Caio César de Almeida Lima, para atuar como Relator Especial
ao Projeto de Lei nº 08/2019 e suspendeu a sessão para o espaço de tempo
necessário à elaboração do respectivo parecer. Parecer do relator especial ao Projeto
de Lei nº. 08/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do
Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Estádio Municipal Hamilton Firmino Ribeiro), declaro nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 15 de abril de 2019. Caio César de Almeida Lima
– Relator. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão o
requerimento de urgência. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores: Edvaldo
Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos e Ariovaldo de
Almeida Silva. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Senhor Presidente
colocou em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 22/2019 da Vereadora Raquel Borges
Spada que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Salvatina de Oliveira
Miranda). Fez uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente colocou em votação,
APROVADO por unanimidade. Em Seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 23/2019 do Vereador Anìsio Aparecido Felicetti que
Institui a Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil e dá outras
providências. Fez uso da palavra o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente colocou em votação,
APROVADO por unanimidade. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 24/2019 do Vereador José Carlos Vieira dos Santos que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Marcos Roberto Rosa). Ninguém
querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente colocou em votação,
APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 25/2019, da Vereadora Raquel Borges Spada que
institui a Campanha Voluntária “Amor que Aquece” no Município de Ourinhos e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente
colocou em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Projeto de Lei nº 31/2018
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Emenda nº 01 modificativa ao Projeto de Lei nº
31/2018 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que modifica a redação do
caput do artigo 1º. da Lei nº 6.095, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a

divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas,
exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde e dá outras. Senhor Presidente,
proponho à Mesa, ouvido o douto Plenário, com fundamento no artigo 151 do
Regimento Interno, a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n°. 31/2018,
alterando o artigo 1º da presente matéria, passando a vigorar com a seguinte redação:
providências. “Art. 1º. O Poder Executivo divulgará por meio eletrônico, com
atualização semanal, na página da Prefeitura Municipal na Internet, bem como nas
unidades de saúde do Município, as listagens dos pacientes que aguardam por
consultas com especialistas, exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde do
Município.”JUSTIFICATIVA: Apresentamos a presente matéria, com o objetivo de
alterar o disposto no artigo 1º acrescentando “com atualização semanal”, garantindo
maior agilidade e total transparência no andamento das listas de espera, uma vez que
os pacientes têm muitas dificuldades em ter acesso a tais listas, pois é possibilitado
apenas nas unidades de saúde, o que dificulta a obtenção de informações por
pacientes acamados e com dificuldade de locomoção. Desta forma, contamos com a
colaboração dos nobres pares para a aprovação da presente Emenda Modificativa.
Sala das Sessões, em 15 de abril de 2019. Assinado por Edvaldo Lúcio Abel. Após a
leitura o Senhor Presidente Nomeou o Senhor Vereador Carlos Alberto Costa Prado,
para atuar como Relator Especial à emenda e suspendeu a sessão para a elaboração
do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
parecer. Parecer à emenda nº 01 (modificativa) ao Projeto de Lei nº 31/2018. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel, apresentada ao Projeto de Lei nº 31/2018, de autoria do mesmo, que modifica a
redação do caput do artigo 1º. da Lei nº 6.095, de 10 de junho de 2014, que dispõe
sobre a divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com
especialistas, exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde 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 15 de abril de
2019. Carlos Alberto Costa – Relator. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão a Emenda n°. 01 (modificativa), de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel, apresentada ao Projeto de Lei nº 31/2018. Fizeram uso da palavra os Senhores
Vereadores: Aparecido Luiz, Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel e Flávio Luis
Ambrozim. Ninguém mais querendo se manifestar o Senhor Presidente colocou em
votação, REJEITADA a emenda. Posteriormente, o Sr. Vereador Caio César de
Almeida Lima fez justificativa de voto. Na sequência o Senhor Presidente colocou o
Projeto de Lei nº 31/2018 em discussão. Fez uso da palavra o Sr. Vereador Abel
Diniz Fiel. Ninguém mais querendo se manifestar o Senhor Presidente colocou em
votação, REJEITADO o Projeto de Lei. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os
Senhores Vereadores: Alexandre Araujo Dauage e José Carlos Vieira dos Santos. Não
havendo mais nada a tratar, de acordo com o art. 120 do regimento interno desta casa
de leis, o senhor Presidente convocou os Senhores Vereadores para a Terceira Sessão
Extraordinária, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Décima Primeira Sessão Ordinária. Para constar o
que ocorreu, lavrou-se a 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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