ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 vigésimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas e dois 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 Segunda 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).
Por questão de ordem o Sr. Vereador Cícero de Aquino pediu um minuto de silêncio
pelo falecimento do Sr. Antonio Carlos Lasanha. Por questão de ordem o Sr. Vereador
Aparecido Luiz pediu um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Elcio Florencio
da Silva. Por questão de ordem o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel pediu um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Edvaldo Moreira Carolino. Por questão de ordem o
Sr. Vereador Caio César de Almeida Lima pediu um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Rosa. Por questão de ordem o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel
pediu um minuto de silêncio pelo falecimento da Senhora Elaine Maria Perdigão
Camargo e pelo falecimento do Sr. Ramiro de Souza Lima. 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. 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 11ª Sessão Ordinária e da 3ª Sessão
Extraordinária de 2019, APROVADAS por unanimidade. Em seguida o Primeiro
Secretário realizou a leitura do Resumo dos Ofícios recebidos: Informativo VEPDengue da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, recebido via
e-mail, informando o número de casos de Dengue, confirmados, acumulados e por
bairros, em Ourinhos, no período de 01/01/2019 a 22/04/2019, com exames efetuados
no Instituto Adolfo Lutz de Marília. Carta TBR 0372/2019 da Triunfo Transbrasiliana
Concessionária de Rodovia S.A., recebida via e-mail, em resposta ao Requerimento

nº 180/2019, de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage. Em seguida o Senhor
presidente informou que os Ofícios lidos ficarão a disposição na Secretaria da Casa e
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias : Projeto de Lei nº
37/19 do Prefeito Municipal que dispõe sobre a autorização e regulamentação para
cessão e requisição, com ou sem vencimentos de servidores públicos municipais por
convênio para órgãos do Governo Federal, Estadual, Superintendência de Água e
Esgoto, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e
entidades sem fins lucrativos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 38/19 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel que Institui a “Semana Municipal de Prevenção de
Acidentes Domésticos” e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº
17/19 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que altera o Código de Posturas,
Costumes e Bem-Estar do Município de Ourinhos, Lei nº. 863, de 1º. de dezembro de
1967, modificando a redação dos incisos I, II e §§ 1º e 2º e excluindo o § 3º do Art.
202, proibindo o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e
artefatos pirotécnicos com estampido em todo o Município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Resolução nº 06/19 dos Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto, Aparecido Luiz, Caio César De Almeida Lima, Raquel Borges Spada e
Abel Diniz Fiel que dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos
Relevantes, criada para elaborar estudos visando solucionar os problemas decorrentes
do descarte de entulhos no âmbito municipal. As matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres,
exceto o Projeto de Resolução nº 06/2019, que será deliberado na Ordem do Dia da
presente sessão, conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
FAVORÁVEIS da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamentos ao Protocolo nº R-00000247/2019-57. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000247/2019-57 de 2019-03-28, referente ao Ofício SMPF-066/2019, da Secretaria
Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando os Boletins de Caixa e os
Diários da Tesouraria, referentes ao período de 02 a 31/01/2019, com os nºs 01 a 22,
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, 11 de abril de
2019. Aparecido Luiz - Presidente, Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente, Abel
Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamentos ao
Protocolo nº R-00000248/2019-62. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000248/2019-62 de 2019-0328, referente ao Ofício SMPF-067/2019, da Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças, encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria, referentes
ao período de 01 a 28/02/2019, com os nº. s 23 a 42, 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, 11 de abril de 2019. Aparecido Luiz Presidente, Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente, Abel Diniz Fiel – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamentos ao Protocolo nº R-

00000253/2019-84. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000253/2019-84 de 2019-03-29, referente ao Ofício nº
079/2019/DA-SC, da SAE, encaminhando cópia do balancete financeiro, referente ao
mês de fevereiro de 2019, 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, 11 de abril de 2019.Aparecido Luiz - Presidente, Anísio Aparecido
Felicetti – Vice-Presidente, Abel Diniz Fiel – Membro. Na sequência, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à décima segunda
Sessão Ordinária de 2019, conforme o regimento interno. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que fosse RETIRADO o Projeto de
Resolução nº 05/2019. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos requerimentos: Requerimento
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.097/19 – Requer informações do
Ministério de Desenvolvimento Social sobre o fechamento do Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicett: 1.098/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir uma
moto para ficar à disposição no depósito de medicamentos, com o objetivo de agilizar
e humanizar a distribuição de medicamentos em casos de entregas de urgência.
1.099/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
alterar o sentido de trânsito para mão única de direção na Rua Gaspar Ricardo,
defronte ao Velório Municipal. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:
1.100/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atividades
físicas nas unidades de saúde com parceria da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer e faculdades, priorizando as áreas vulneráveis. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.101/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se transferir o ponto de circular da Rua Paschoal Henrique, no Jardim Santa Fé, para
defronte à guarita de acesso ao Ambulatório de Especialidades Santa Casa – IDHAL.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.102/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se fortalecer o trabalho em rede de estabelecimento, como rotina
mensal, com encontros entre os serviços de saúde (UBS’s, SAD, Hospital de Saúde
Mental, UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", SAMU, Associação Santa Casa de
Misericórdia e AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues"). 1.103/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se ampliar as ações interdisciplinares voltadas à
saúde dos trabalhadores, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade, com
planejamento estratégico, orientações aos trabalhadores e empregadores sobre os
fatores de risco, processos de trabalho com articulação intersetorial. Requerimentos
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.104/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para se construir rotatória na confluência das
Ruas Pedro Migliari "Tico", Ataliba Leonel e João Villar Péres. 1.105/19 - Requer
informações, junto à Empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a possibilidade de
se instalar ponto de ônibus circular na Rua Jornalista Miguel Farah, entre as Ruas
Antônio Segala e André Gasparoto - Vila Brasil. 1.106/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir rotatória na confluência da Avenida Henrique
Migliari com as Ruas Moacir Cassiolato e José do Patrocínio. 1.107/19 - Requer

informações sobre a possibilidade de se realizar acompanhamento médico ou de
enfermeiro no Centro Pop, ao menos uma vez por semana, para verificação do estado
de saúde dos munícipes que ali residem. 1.108/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar enfermeiro para prestar assistência aos familiares
durante o período de velação de seus entes queridos, no Velório Municipal. 1.109/19 Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no
canteiro da Rua Prof. Francisco Dias Negrão. 1.110/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir pista de caminhadaao redor do terreno situado entre a
Rua Benedito Fermiano Filho e a Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, nos
fundos da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 1.111/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir uma creche noterre no situado entre a Rua
Benedito Fermiano Filho e a Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, nos
fundos da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 1.112/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua Santa Mônica.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.113/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar concurso público visando à nomeação de enfermeiros
para atuarem na rede básica de saúde do Município. 1.114/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir creche no Residencial Ecoville. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.115/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias e ampliação do calçamento do Sistema de
Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.116/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
um parque infantil no Residencial Ecoville. 1.117/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar uma academia da saúde no Residencial Ecoville. 1.118/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma praça com
iluminação pública à LED no Residencial Ecoville. 1.119/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se estender o tempo de 15 para 35 segundos no semáforo em
frente à Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas). Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti 1.120/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se adquirir tratores de 75 CV a 110 CV, para atender aos pequenos
agricultores do Município, especialmente à agricultura familiar. Requerimento do
Vereador Ariovaldo De Almeida Silva: 1.121/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se alterar para mão única de direção a Avenida Fausto Matachana,
passando pelas Ruas Clóvis de Araújo Macedo Filho e Hermínia Bonetti Sândano até
a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.122/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 658/2018 que requer
informações sobre a possibilidade de se construir unidade básica de saúde (UBS) no
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador Aparecido
Luiz: 1.123/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à implantação da EJA - Educação de Jovens e Adultos - na EMEF "Prof.
Francisco Dias Negrão", para atender os bairros da Vila São Luiz, Jardim Manhatan,
Jardim Ideal, Jardim do Sol I e II, e demais bairros daquela região. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.124/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se alterar os pontos de circular da Vila Boa Esperança - 2ª Seção,
visando maior acesso aos usuários. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:

1.125/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de conversão livre à direita na Rua do Expedicionário, no cruzamento
com a Rua São Paulo, no sentido ao Clube Atlético Ourinhense. Requerimentos do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.126/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reformar, bem como realizar limpeza na Associação de Moradores
de Bairros do Jardim Itamaraty. 1.127/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se contratar policiais militares, através da Atividade Delegada, para ministrar o
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). 1.128/19
- Requer informações sobre os motivos do Núcleo de Saúde - Jardim Guaporé
funcionar apenas na parte da manhã. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.129/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
serviços de demarcação viária, defronte ao Endoson – Centro de Diagnóstico de
Endoscopia e Ultrassonografia de Ourinhos -, destinando vagas para idosos e
ambulância. 1.130/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar, bem
como realizar manutenção no caminhão plataforma (escada magirus) do Corpo de
Bombeiros de Ourinhos. 1.131/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
readequar as dimensões da rotatória situada próxima ao Clube Atlético Ourinhense.
1.132/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar lombada física
na Avenida Horácio Soares, nas proximidades do nº 84. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.133/19 - Requer informações a respeito da situação do
Cemitério Municipal de Ourinhos. 1.134/19 - Requer informações a respeito dos
valores repassados à Comunidade Terapêutica Missão Vida, mês a mês, de janeiro de
2017 até a presente data. 1.135/19 - Requer informações a respeito das providências
que a Prefeitura Municipal está tomando com relação às pessoas que estavam sendo
tratadas pela Comunidade Terapêutica Missão Vida. 1.136/19 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, à UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e ao SAMU,
a respeito do atendimento ao Sr. Ramiro de Souza Lima, pessoa em situação de rua,
que pernoitava na Unidade Básica de Saúde - UBS "Dona Pepa" - Vila Brasil,
falecido na madrugada do dia 25 de março. 1.137/19 - Requer informações a respeito
do cronograma de instalação elétrica dos três aparelhos de ar-condicionado novos da
Unidade Básica de Saúde - UBS "Dona Pepa" – Vila Brasil, considerando que há
meses estão instalados, mas não funcionando. 1.138/19 - Requer informações a
respeito do cronograma de melhorias e realização de pintura na Unidade Básica de
Saúde - UBS "Dona Pepa" - Vila Brasil. 1.139/19 - Requer o envio de cópia do
Procedimento Administrativo Interno, Protocolo nº. 023687/2018, junto à
Procuradoria-Geral do Município, a respeito das possíveis irregularidades da
cobrança do estacionamento do evento “Viva La Fête”. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.140/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se criar um programa de auxílio ao desempregado, nos mesmos moldes da frente
de trabalho. 1.141/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar meios
de estimular a doação de livros para as bibliotecas municipais. 1.142/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de os médicos plantonistas da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho" fornecerem aos pacientes encaminhamento para médicos
especialistas, quando necessário. 1.143/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar a estratégia de saúde da família do Núcleo de Saúde -

Jardim Guaporé. 1.144/19 - Requer informações a respeito do programa Remédios
em Casa, informando quais os critérios exigidos pela Prefeitura Municipal e
Secretaria Municipal de Saúde para que os munícipes façam uso desse programa.
1.145/19 - Requer informações a respeito do uso do prédio do antigo SESI, localizado
na Vila Perino. 1.146/19 - Requer informações a respeito do andamento da obra da
Unidade de Saúde Helena Braz Vendramini, bem como o prazo previsto para concluir
a construção. 1.147/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar
uma comissão para investigar óbitos de causas mal definidas ocorridos na UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho", a fim de permitir a análise criteriosa das informações e o
confronto com os dados da internação hospitalar. 1.148/19 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se criar um Plano Local de Habitação de Interesse Social,
considerando a produção de novas moradias no Município. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.149/19 - Requer informações sobre o
atendimento à Lei Municipal nº 6.467, de 1º de novembro de 2018, que cria a
“Semana Municipal de Prevenção de Engasgamento, Afogamento e Queimaduras nas
escolas e demais espaços coletivos” e dá outras providências. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.150/19 - Requer informações a respeito
da possibilidade de se criar uma campanha contra queimadas no Município, buscando
conscientizar a população sobre todos os malefícios causados ao meio ambiente, à
saúde e à segurança pública. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.151/19 - Encaminha minuta de projeto de lei que institui o Programa Lições de
Primeiros Socorros na educação básica da rede escolar em todo o Município e dá
outras providências. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.152/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se adquirir uniformes
para auxiliares de serviços gerais do nosso Município. 1.153/19 - Requer informações
a respeito da possibilidade de se adquirir crachás de identificação para os
funcionários públicos que trabalham diretamente no atendimento ao público em todas
as secretarias municipais. 1.154/19 - Requer informações a respeito da possibilidade
de se construir estacionamento em 45 graus na Avenida Domingos Camerlingo Caló,
nos trechos onde for possível sua construção. 1.155/19 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se fornecer passagem gratuita de ônibus circular para
munícipes que se utilizaram dos serviços da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e do
AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues", facilitando o retorno dos mesmos para
suas residências. Requerimento do Vereador José Carlos Vieira Dos Santos:
1.156/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar mais vagas de
estacionamentos públicos e privados para idosos na área central do Município.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.157/19 - Requer informações
da Secretaria Municipal de Saúde, da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho e da Santa Casa
de Misericórdia, a respeito do atendimento da Sra. Elaine Maria Perdigão Camargo,
de 61 anos, que após ir à UPA, 4 vezes em menos 5 dias, com muitas dores, sendo
transferida somente no sábado dia 12/04/2019 para a Santa Casa de Misericórdia de
Ourinhos, onde veio a falecer. Na sequência o Senhor presidente colocou em votação
a reirada do Projeto de Lei nº 05/2019, solicitado pelo Sr. Vereador Edvaldo Lúcio
Abel, APROVADO por unanimidade. Dando continuidade, o Primeiro Secretário
realizou a apresentação das indicações: Indicação do Vereador Alexandre Araujo

Dauage: 627/19 - Solicita a retirada de entulho, bem como a instalação de placa
"Proibido Jogar Lixo" na Rua Vereador Felismino Vieira, no trecho entre as Ruas
Irineu Pereira da Silva e Orlando Chiaradia. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 628/19 - Solicita notificação de proprietário para que realize roçada e
limpeza de terreno localizado na Rua Antônio Bertagnoli, ao lado do nº 393 - Vila
Santa Maria. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 629/19 - Solicita
pintura de sinalização de solo na pista de caminhada da Avenida Horácio Soares, com
a pista de ciclismo, visando prevenir atropelamentos. Indicação do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 630/19 - Solicita troca de lâmpadas de iluminação pública em todo
Residencial Recanto dos Pássaros III. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 631/19 - Solicita poda de árvores e limpeza de bocas de lobo e de guias e
sarjetas na Rua José Maia de Oliveira - Vicentino. 632/19 - Solicita a instalação de
redutor de velocidade ou lombofaixa na Rua Santa Mônica, defronte ao nº 379.
633/19 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de
regulamentação de limite de velocidade máxima permitida em todas as ruas do
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 634/19 - Solicita pintura de
faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de limite de velocidade
máxima permitida em todas as ruas do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau e
do Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU). 635/19 - Solicita pintura de faixa de
pedestre e instalação de placas de regulamentação de limite de velocidade máxima
permitida em todas as ruas do Jardim Josefina. 636/19 - Solicita pintura de faixa de
pedestre e instalação de placas de regulamentação de limite de velocidade máxima
permitida em todas as ruas da Vila Brasil. 637/19 - Solicita recolhimento de uma
enorme pedra na Rua José do Patrocínio, defronte ao nº 63, bem como posterior
limpeza do local. 638/19 - Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de
velocidade na Rua Kólio Teshima - Jardim América. 639/19 - Solicita a implantação
de ponto de circular na Rua Santa Mônica, defronte ao nº 359. Indicação do
Vereador Alexandre Florencio Dias: 640/19 - Solicita a implantação de lombofaixa
na Rua João Bond, próximo ao nº 407. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 641/19 - Solicita a construção de galerias de águas pluviais em todas as
ruas do Jardim Colúmbia. 642/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua
Francisco Masiero, defronte ao nº 142 - Jardim Josefina. Indicações da Vereadora
Raquel Borges Spada: 643/19 - Solicita roçada em terreno na Rua Manoel Spósito,
20 - Jardim do Sol. 644/19 - Solicita análise para a retirada de uma árvore, com risco
de queda, na Rua 13 de Maio, defronte ao nº 177 - Vila Perino. 645/19 - Solicita
roçada em terreno ao lado do Colégio Saber, na Rua João Moya Restoy - Jardim
Paulista. 646/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua José Murilo, defronte ao
nº 274 – Vila São João. 647/19 - Solicita revitalização da Praça Aldivino de Souza
"Butura", defronte à EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). Indicações do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 648/19 - Solicita roçada e limpeza ao redor da UBS
"Tiãozinho" - Vila São Luiz. 649/19 - Solicita retirada de galhada em toda a extensão
da Rua Antônio Francisco Saladini - Parque Pacheco Chaves. Indicação do
Vereador Abel Diniz Fiel: 650/19 - Solicita poda de árvores na Rua João Bond Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Ariovaldo De Almeida Silva: 651/19 Solicita a instalação de iluminação pública na viela localizada entre as Ruas Maria

Moreira de Souza e Lourenço Jorge. 652/19 - Solicita a substituição de lâmpadas
queimadas na iluminação pública da Avenida Vitalina Marcusso, nas proximidades da
FATEC. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 653/19 - Solicita limpeza e
instalação de placa “Proibido Jogar Lixo” em terreno localizado na Rua Pedro
Alexandre, ao lado do nº 433. 654/19 - Solicita a revitalização dos bancos existentes
nas margens da trilha localizada entre as Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella.
Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 655/19 - Solicita implantação
de redutor de velocidade ou lombofaixa na Rua Hermínio Joaquim Dos Remédios,
nas proximidades do n°. 673 - Vila Califórnia. Indicação do Vereador Ariovaldo De
Almeida Silva: 656/19 - Solicita a instalação de tachões refletivos na Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", desde a faixa de pedestre até o final da
Avenida José Esteves Mano Filho. Indicações do Vereador José Carlos Vieira Dos
Santos: 657/19 - Solicita manutenção em tampa de boca de lobo da Rua Zaia Merege
Farah, próximo ao nº 346 - Jardim Santa Felicidade. 658/19 - Solicita a instalação de
novas coberturas nos pontos de ônibus circular em toda a extensão do Parque
Pacheco Chaves. 659/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre)
e (Pare) em todos os cruzamentos do Jardim Júlia. 660/19 - Solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestre) e (Pare) em todos os cruzamentos do Jardim
Santa Felicidade I e II. 661/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de
Pedestre) no Jardim dos Bandeirantes. 662/19 - Solicita a implantação de redutores de
velocidade (quebra-molas) na Rua Manoel da Borba Gato, próximos ao 36T - Jardim
dos Bandeirantes. 663/19 - Solicita a implantação de redutores de velocidade
(quebra-molas) na Rua Antônio Saladini, próximos à Escola COC "Jean Piaget" Jardim Paulista. 664/19 - Solicita a instalação de filtros em todos bueiros do Parque
Pacheco Chaves. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura das moções
apresentadas: Moções do Vereador Cícero de Aquino: 91/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Valter Rodrigues Prado. 92/19 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Gregório Gonçalves. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 93/19 - De
congratulações ao Poupatempo de Ourinhos, pela comemoração do 5º aniversário em
14 de abril. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 94/19 - De repúdio
ao STF - Supremo Tribunal Federal -, por censurar reportagem da Revista Crusoé.
Moção dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Alexandre Araujo Dauage: 95/19 De pesar pelo falecimento do Dr. Alcides Alves de Moraes. Moção do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 96/19 - De pesar pelo falecimento de Reinaldo Ferreira
da Silva. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 97/19 - De congratulações à Igreja
Ministério Louvor e Adoração ¨Luz do Mundo¨, bem como ao Pastor Presidente
Evert Cristiano Neves, pelo 8º aniversário do Ministério. Moção do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 98/19 - De congratulações à Endoson - Centro de Endoscopia
Digestiva e Ultrassonografia, pelos relevantes serviços prestados à nossa
comunidade. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 99/1 - De
congratulações à Loja Gioconda, pelos excelentes serviços prestados à população
ourinhense. 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 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. Em seguida, o Sr.
Presidente consultou os Srs. Vereadores se havia alguma matéria a ser destacada. O
Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim pediu destaque nos Requerimentos de nº s.:
1.126, 1.127, 1.128, 1.149 e 1.151. O Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel pediu
destaque nos Requerimentos de nº s.: 1.134, 1.136 e 1.157. Não havendo mais quem
queira se manifestar, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos
de nº.s 1.097 a 1.158/2019 e as Moções nº. s 93,94 e 97/2019, com exceção das
matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores: Abel Diniz Fiel,
Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto e Anísio Aparecido Felicetti. 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. Logo após, o Senhor Presidente colocou em
discussão os requerimentos destacados: Requerimento de nº. 1.126/2019. Fez uso
da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo se
manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento de nº 1.127/2019. Fizeram uso da palavra os Senhores Vereadores:
Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Viera dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Abel
Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Caio César de Almeida Lima e Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido
requerimento foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de nº
1.128/2019. Fez uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém
mais querendo se manifestar, o requerimento foi colocado em votação e APROVADO
por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento de nº 1.134/2019. Fez uso da palavra os Senhores Vereadores:
Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo se manifestar, o
referido requerimento foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de nº
1.136/2019. Fez uso da palavra o Senhor Vereador: Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém
mais querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Requerimento de nº 1.149/2019. Fez uso da palavra o Senhor Vereador:
Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido
requerimento foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida,
o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de nº 1.151/2019. Fez
uso da palavra o Senhor Vereador: Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo
se manifestar, o referido requerimento foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento de nº 1.157. Fez uso da palavra o Senhor Vereador: Edvaldo Lúcio
Abel. Ninguém mais querendo se manifestar, o referido requerimento foi colocado

em votação e APROVADO por unanimidade. 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, Cícero de
Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Vieira dos
Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (quatorze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente solicitou que o
Primeiro Secretário realizasse a leitura dos Requerimentos de Urgência.
Requerimento nº 1.159/2019: Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 14/2019. 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 Complementar nº 14/2019, proveniente do Senhor
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. JUSTIFICATIVA: Importante ressaltar que a
Procuradoria-Geral, desde a sua instituição, vem buscando aprimorar seu trabalho
junto ao Município visando o fim público, e dentre tantas funções de extrema
relevância que desempenha, o órgão tem se destacado pela contribuição direta no
relevante aumento dos valores de arrecadação de tributos nos últimos anos, os quais
são revertidos em benfeitorias públicas. O presente projeto tem o intuito de adequar o
trabalho da Procuradoria-Geral do Município à nova realidade de forma que possa
realizar suas atribuições eficazmente. Isso porque, como é assente, a exigência de
controle ponto do advogado público viola prerrogativas basilares da autonomia e da
independência funcionais, visto que muitas funções jurídicas são exercidas fora do
ambiente de trabalho e fora do horário de expediente e a maleabilidade é necessária
para o completo exercício de sua função social. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 22 de abril de 2019. José Carlos Vieira dos Santos, Abel Diniz Fiel,
Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, Mário
Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada. Em seguida, o Sr. Vereador Carlos Alberto
Costa Prado solicitou consignação de sua presença. Logo após, o Primeiro Secretário
deu continuidade a leitura: Requerimento nº 1.160/2019, Requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 37/2019. 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 37/2019, proveniente do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a autorização e regulamentação para cessão e requisição,
com ou sem vencimentos de servidores públicos municipais por convênio para órgãos
do Governo Federal, Estadual, Superintendência de Água e Esgoto, Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e entidades sem fins

lucrativos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O presente projeto de lei visa
melhor adequar a legislação sobre cessão e requisição de servidores do quadro do
Município de Ourinhos para os órgãos do Governo Federal, Estadual,
Superintendência de Água e Esgoto, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Ourinhos e entidades sem fins lucrativos. Uma das medidas é fazer
com que esses órgãos, que deixarem de cumprir o disposto na presente lei terá o
respectivo Termo de Convênio suspenso temporariamente até a regularização das
pendências. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime
de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 22 de abril de 2019. Anísio
Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva,
José Carlos Vieira Dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº
1.159/2019. Fez uso da palavra o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel e Alexandre Araujo
Dauage. Ninguém mais querendo se manifestar, o Senhor Presidente colocou o
Requerimento em votação, sendo portanto, REJEITADO. Logo após, fizeram
justificativa de voto os Srs. Vereadores José Carlos Viera dos Santos, Salim Mattar e
Edvaldo Lúcio Abel. Entre as justificativas de voto, por Questão de Ordem, fizeram
uso da palavra os Srs. Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Salim Mattar e
Aparecido Luiz. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 1.160/2019. Fizeram uso da palavra os Senhores Vereador Anísio
Aparecido Felicetti, Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz, José Carlos Viera dos
Santos e Flávio Luis Ambrozim. Em seguida, o Senhor Presidente colocou o
Requerimento em Votação Nominal, APROVADO com 11 votos favoráveis e 3 votos
contrários. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer ao Projeto
de Lei nº 37/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a autorização e regulamentação para cessão e
requisição, com ou sem vencimentos de servidores públicos municipais por convênio
para órgãos do Governo Federal, Estadual, Superintendência de Água e Esgoto,
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e
entidades sem fins lucrativos 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 22 de abril de 2019. Assinado por, Cicero de
Aquino – Relator. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 37/2019. Não havendo quem queira se manifestar, o Senhor
Presidente colocou o Projeto de Lei em Votação Nominal, sendo APROVADO por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 19/2019. do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre denominação
de próprio municipal (Praça Onélia Vaz de Carvalho Castelletto). A seguir, fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores: Mario Sérgio Pazianoto, Edvaldo Lúcio Abel,
Cícero de Aquino, Salim Mattar, Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz e José Carlos Vieira
dos Santos. Não havendo mais quem queira se manifestar, o Senhor Presidente
colocou o Projeto de Lei em Votação Nominal, sendo APROVADO por unanimidade.
Conseguinte, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 31/2019,
do Vereador Abel Diniz Fiel que dispõe sobre denominação de próprio municipal
(Praça Celso Macharete Lobo). Logo após, fizeram o uso da palavra os Senhores

Vereadores Abel Diniz Fiel, Raquel Borges Spada. Não havendo mais quem queira se
manifestar, o Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei em votação nominal, sendo
APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Caio César de Almeida Lima, Raquel Borges Spada, Mário Sérgio
Pazianoto, Abel Diniz Fiel e Flávio Luís Ambrozim. Não havendo mais nada a tratar,
o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Décima Segunda Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrouse 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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