ATA DA SEXTA 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 segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e trinta minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Exdicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Sexta 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, 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, Salim Mattar e Santiago de
Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo fez o uso da palavra para agradecer a
presença do Vereador Clayton, da cidade de Salto Grande. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
da Sra. Maria Aparecida Flores. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel
Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Celso
Machareti. O Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel também solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Paquinha. Na sequência, o Senhor Presidente colocou
em votação a Ata da 5ª. Sessão Ordinária de 2018, aprovada por unanimidade. O
Senhor 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. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos
ofícios recebidos: Ofício da EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR CIDADE DE
OURINHOS LTDA, em resposta ao Requerimento nº 3.051/2017, de autoria do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto (Sargento Sérgio). Ofício nº 65/18/DA-EXP. da
SAE encaminhando Portarias nº. s 12 a 33/18, bem como processos de compras e
serviços do mês de fevereiro de 2018. Ofício SMPF-47/2018 da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS encaminhando os Boletins de
Caixa e os Diários da Tesouraria referentes ao dia 29/12/2017, com o nº 240. Ofício
SMPF-56/2018 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria

referentes ao período de 03 a 31/01/2018, com os nº. s 01 a 21. Os ofícios que foram
lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. O Senhor
Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 11/2018 de autoria dos Vereadores Abel Diniz
Fiel e Alexandre Araujo Dauage que institui o atendimento preferencial a pessoas
autistas e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 05/2018 de
iniciativa 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. As matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres
conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que procedesse à leitura dos pareceres favoráveis das comissões
permanentes emitidos aos projetos em tramitação nesta casa: Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 09/2018: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa
dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Alexandre Araujo Dauage, que cria a
Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus-tratos
às pessoas com deficiência e dá outras providências, não havendo nenhum óbice,
esta comissão observou ser necessária correção do artigo IV com a retirada do ponto
final após o termo Poder Legislativoe que o artigo A seja grafado em letra minúscula,
uma vez que não há pausa naquele trecho conforme orientação jurídica. Assim, desde
que realizada a alteração apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 7 de março de 2018, Aparecido Luiz –
Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 10/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do
Executivo que acrescenta o parágrafo V e VI ao artigo 235 da Lei nº 756 de 3 de
junho 1966 que institui o Código de Prestação de Serviços 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, 7
de março de 2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima
– Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2018:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que acrescenta § 6º., ao art. 115, 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, 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, 7 de março
de 2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os projetos cujos pareceres
acabam de ser serão encaminhados às demais comissões competentes. Dando

continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 768/18 - Requer informações sobre quais ruas foram
contempladas com reperfilamento asfáltico em 2018. 769/18 - Requer informações
sobre quais ruas foram contempladas com instalação de lâmpadas de LED em 2018.
770/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de
postos de saúde no Município. 771/18 - Requer o envio de planilhas contendo os
cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura Municipal aos jovens e
adolescentes, bem como a quantidade de jovens beneficiados com os referidos cursos.
772/18 - Requer informações sobre quais atividades sociais recreativas e culturais são
oferecidas aos munícipes da Terceira Idade no Município, bem como as localidades
de suas realizações. 773/18 - Requer informações sobre as atividades de lazer e
recreação oferecidas pela Prefeitura Municipal aos jovens, adolescentes e crianças do
Município, nos finais de semana. 774/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar, em parceria com as Secretarias Municipais de Cultura e de Esportes e
Lazer, atividades de lazer e recreação, aos finais de semana, no Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá. 775/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, sobre a possibilidade de se implantar câmeras de monitoramento,
de forma a inibir o vandalismo e o consumo de drogas, em todas as praças públicas
do Município. 776/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, sobre a possibilidade de se intensificar as ações e rondas policiais
nos locais onde são realizadas atividades ao ar livre, de forma gratuita, tais como:
ginástica, alongamento, zumba, escolinhas de futebol, etc. 777/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se promover parceria com o hospital
veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO -, de forma a realizar
atendimentos gratuitos aos munícipes que não têm condições financeiras de arcar
com o tratamento de seus animais de estimação. 778/18 - Requer informações, junto
ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a possibilidade de se
construir passarela para pedestres na Rodovia Raposo Tavares, próximo ao trevo de
acesso ao Parque Minas Gerais. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
779/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
criação de creche dos comerciários. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 780/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar
o Projeto Boa Praça no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
781/18 - Requer informações sobre quais ações estão sendo realizadas com relação ao
tratamento de usuários de drogas e dependentes químicos no Município. 782/18 Requer informações a respeito do prazo de entrega das casas do Residencial Recanto
dos Pássaros III. 783/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar lanche para os jovens e crianças que participam de projetos e aulas
realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura. 784/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar lanche para os jovens e crianças que participam de
projetos e aulas realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 785/18 Requer informações a respeito do número de munícipes notificados pela Prefeitura
Municipal, no presente ano, para a realização de roçada em terrenos. 786/18 - Requer
informações do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Segurança Pública

sobre a possibilidade de ampliação do contingente de policiais militares e civis no
município de Ourinhos. 787/18 - Requer informações sobre quais bairros são
beneficiados com varrição periódica em nosso Município. Requerimentos do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 788/18 - Requer informações sobre onde foi
utilizado o recurso extra orçamentário de R$ 500.000,00, proveniente do Governo
Federal, destinado ao Município (Secretaria da Saúde). 789/18 - Requer informações
sobre quais os bairros que sofreram alteração na Planta Genérica de Valores no
Município. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 790/18 - Requer
informações sobre a possibilidade das escolas municipais, na parte da manhã, ao
hastearem as bandeiras do Brasil e Paulista, além de cantarem o Hino Nacional e o
Hino de Ourinhos, também cantarem os Hinos à Bandeira, da Independência e da
Proclamação da República, bem como a Canção do Exército Brasileiro.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 791/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar anualmente o Culto Rosa, em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 792/18
- Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre a possibilidade de se construir pista
de caminhada com ciclovias em toda a extensão da Avenida Santino Brianezi - Jardim
Santa Fé. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 793/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir canteiro central na Avenida Matilde
Abucham Abujamra. Requerimentos do Vereador Abel Diniz Fiel: 794/18 - Requer
informações, junto à Fundação para o Desenvolvimento da Educação, sobre a
possibilidade de se destinar verbas para reforma da EE "Prof. José Augusto de
Oliveira" - Jardim América. 795/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar canalização a céu aberto no Córrego Água das Furnas, visando diminuir o
assoreamento do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 796/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar sede da Polícia Federal no município
de Ourinhos. 797/18 - Requer informações da empresa de telefonia móvel Vivo S.A.
sobre as melhorias na qualidade do sinal da tecnologia 4G, que vem apresentando
diversas falhas no seu acesso, trazendo prejuízos para a população da cidade de
Ourinhos. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino 798/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 2.501/2017, que solicita poda de árvore na Praça Arquipo
Matachana, próximo ao nº 95 - Jardim Matilde. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 799/18 - Requer informações sobre quais providências estão
sendo tomadas para a construção de um novo cemitério no Município.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 800/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 810/2017, que solicita roçada e limpeza em área verde municipal
localizada na Rua Maria de Paula Leite Moraes, defronte ao nº 174 - Jardim Anchieta.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 801/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 28/2017, que solicita revitalização da rotatória na
confluência da Rua Antônio Bonifácio com a Rua Vicente Ernesto de Lucca,
realizando pintura de sinalização de solo, instalação de placas de trânsito, etc. 802/18
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.654/2017, que solicita a implantação
de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Kólio Teshima - Jardim América.

803/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar uma campanha de
conscientização "Nadar com Segurança" em todas as escolas municipais. 804/18 Requer informações sobre a possibilidade de se transferir a Policlínica do Servidor
Público Municipal para uma área mais centralizada. 805/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água potável e refrigerada em
todos os núcleos das escolinhas de futebol. 806/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar escolinhas de futebol de salão, voleibol, handebol e
basquete, para ambos os sexos, no Conjunto Habitacional Caiuá. 807/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de ginástica, para ambos os
sexos, na EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). 808/18 - Requer
informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a
possibilidade de se instalar lâmpadas de LED em toda a extensão da Rodovia Raposo
Tavares, no município de Ourinhos. 809/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar fluxômetros na sala de inalação da USF Jardim Josefina.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 810/18 - Reitera em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.340/2017, que solicita a construção de um Centro de
Lazer na Praça Prof. Aparecido Gonçalves Lemos - Jardim Ouro Verde.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 811/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.859/2017, que solicita a implantação de lombofaixa ou
redutor de velocidade na Rua Prof. Francisco Dias Negrão. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 812/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
contratar otorrinolaringologistas nas redes básicas de saúde do Município. 813/18 Requer informações sobre a possibilidade de se providenciar banheiros químicos na
Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário). 814/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se construir academia da saúde na Associação de Moradores de
Bairros da Vila São Luiz. 815/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar mutirão de exames oftalmológicos no Município. 816/18 - Requer
informações sobre quais cursos são oferecidos pelo Centro de Esportes e Artes
Unificados - CEU. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 817/18 - Requer
informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a
possibilidade de se realizar manutenção e instalação de iluminação pública no
entrocamento das Rodovias Mello Peixoto e Raposo Tavares, próximo ao Distrito
Industrial "Oriente Mori". 818/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se criar um
projeto com pista de caminhada, ciclovias, quiosques e espaço de academia ao ar
livre no Jardim Oriental. 819/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se instalar
academia da saúde e playground no Sistema de Recreio E - Jardim São Silvestre.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 820/18 - Requer informações da
CPFL sobre a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - CIP - do Município.
821/18 - Requer informações sobre os motivos pelos quais os pacientes da UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho" continuam não sendo atendidos prontamente quando
encaminhados à Santa Casa de Misericórdia, conforme solicitação médica. 822/18 Requer o envio de lista com os nomes de todos os professores envolvidos com as
denúncias de irregularidades na Cooperativa Brasileira de Trabalho dos Profissionais

das Artes e na Secretaria Municipal de Cultura. 823/18 - Requer o envio de lista
contendo todos os cursos realizados pela Cooperativa Brasileira de Trabalho dos
Profissionais das Artes e cópia de todas as listas de presença dos alunos inscritos.
824/18 - Requer o envio de cópias das notas fiscais de todos os equipamentos
comprados pela Cooperativa Brasileira de Trabalho dos Profissionais das Artes.
825/18 - Requer o envio de cópia do Estatuto da Cooperativa Brasileira de Trabalho
dos Profissionais das Artes. 826/18 - Requer informações sobre todos os valores
repassados pela Prefeitura Municipal para a Cooperativa Brasileira de Trabalho dos
Profissionais das Artes, mês a mês, do início do contrato até a presente data. 827/18 Requer informações, junto à Comissão de Seleção do Processo nº 1.576/2017, sobre
como foi aprovada a documentação da Cooperativa Brasileira de Trabalho dos
Profissionais das Artes para participar do respectivo processo, se é exigido pelo Edital
de Chamamento Público nº 04/2017 o mínimo de um ano de existência da entidade,
com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação e a referida associação
foi criada em 08 de março de 2017. 828/18 - Requer informações sobre o gestor do
contrato do Processo n° 1.576/2017 - Chamamento Público n° 04/2017. 829/18 Requer o envio de cópias de todos os relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação da parceria submetidos à comissão de monitoramento e avaliação
designada para homologação. 830/18 - Requer informações, junto à Comissão de
Seleção do Processo nº 1.576/2017, sobre a alínea "d" do item 4.1 do Edital de
Chamamento Público nº 04/2017, que requer das organizações participantes que
disponham de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante, documentalmente comprovado e que se envie
cópias dos documentos comprobatórios dessa exigência da organização vencedora.
Requerimento dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel:
831/18 - Requer informações sobre o prédio localizado na Rua Sargento Douglas
Florêncio nº 242 - Jardim Itamaraty, que será utilizado como extensão do CRAS III
"Márcio Henrique Fabiano". Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 832/18 - Requer informações sobre providências a respeito das inundações
oriundas de águas pluviais na Rua José Justino de Carvalho, atrás do Ginásio
Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho". 833/18 - Requer
informações sobre providências a respeito das inundações oriundas de águas pluviais
no cruzamento da Avenida Dr. Altino Arantes com a Avenida Gastão Vidigal, que
invadem a garagem do subsolo do Condomínio Edifício Miguel Cury. Requerimento
do Vereador Cícero de Aquino: 834/18 - Requer informações sobre a execução de
fiscalização e eventuais medidas proibindo a pesca irregular com chasco no lago do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimentos da Vereadora Raquel
Borges Spada: 835/18 - Encaminha minuta de proposta para a criação do “Projeto
Frutificando nas Escolas” e dá outras providências. 836/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir rampa de acessibilidade em todos os Núcleos de
Educação Infantil (NEI´s), Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI´s) e
Escolas Municipais do Ensino Fundamental (EMEF´s) que ainda não atendem às
normas da ABTN. 837/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
playground infantil adaptado para pessoas com necessidades especiais em todos os
Núcleos de Educação Infantil (NEI´s), Escolas Municipais de Educação Infantil

(EMEI´s) e Escolas Municipais do Ensino Fundamental (EMEF´s) que ainda não
atendem às normas da ABTN. 838/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se celebrar parceria junto ao Fundo Social de Solidariedade para realizar cursos de
construção civil com os internos do CR – Centro de Ressocialização de Ourinhos. Os
requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. A seguir, o Segundo
Secretário realizou a leitura das indicações apresentadas: Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 674/18 - Solicita manutenção na cobertura do ginásio da ETEC
Jacinto Ferreira de Sá. 675/18 - Solicita a manutenção da tabela de basquetebol da
Praça José Ferreira de Castro, onde ocorre a “Feira da Lua” - Vila Kennedy. 676/18 Solicita a retirada de galhada em toda a extensão das Ruas Irineu Pereira da Silva e
Angelina Victória Pecine Varago. 677/18 - Solicita a retirada de galhada em toda a
extensão da Rua Vanderlei Querino da Silva. 678/18 - Solicita a retirada de galhada
em toda a extensão da Rua José Dias Negrão. 679/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Fernando Francisco, Guerino
Cassiolato, Orlando Migliari, Bárbara Abujamra, Luiz Mori, Dr. José Ermírio de
Moraes, Júlio Mori, Domingos Conte, Waichi Miwa, Salim Abuhamad, Porfírio
Theodoro e na Travessa Vereador Abrahão Abujamra. 680/18 - Solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Adolfo Galileu. 681/18 Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as ruas
do Jardim Ouro Verde. 682/18 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED das Ruas Fernando Francisco, Guerino Cassiolato, Orlando
Migliari, Bárbara Abujamra, Luiz Mori, Dr. José Ermírio de Moraes, Júlio Mori,
Domingos Conte, Waichi Miwa, Salim Abuhamad, Porfírio Theodoro, Reverendo
Manoel Alves de Brito, Júlio de Campos Rocha, Mário Gambale, Olavo Migliari,
Augusto Cardoso de Moura, Patrícia Braz Nascimento e na Travessa Vereador
Abrahão Abujamra. 683/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Hilário Bonifácio - Jardim Ouro
Verde. 684/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Engenheiro Frontim. 685/18 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Henrique Oliva Santade. 686/18 - Solicita roçada em área verde da
Rua João Antônio Bueno. 687/18 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando
faixa de pedestres em todas as vielas dos Jardins América e Ouro Fino. 688/18 Solicita pintura de sinalização de solo dos estacionamentos em 45 graus da Praça Dr.
Hermelino Agnes de Leão. 689/18 - Solicita roçada na Rua Benedito Lopes Silva, ao
lado do nº 74 - Jardim Nossa Senhora de Fátima. Indicação do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 690/18 - Solicita poda de árvore na Rua Amazonas, defronte ao nº
205 - Vila Nova Sá. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 691/18 - Solicita a
instalação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Rua Pedro Fernandes Sândano,
no trecho às margens do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 692/18 Solicita a implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Viela Antônio
Cruz, ao lado da Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança.
Indicação dos Vereadores Cícero de Aquino e Alexandre Araujo Dauage: 693/18
- Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida
Horácio Soares. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 694/18 - Solicita

recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Abrahão
Abujamra, Jorge Silvestre, Tenente José Schimidt Filho, Wilson Martins, Mário
Tolotto, Felipe Palácios, Francisco Robles Godoy, Aristides Viana, Antônio
Fernandes Grillo, Manoel Joaquim Benatto, Antônio José de Camargo, Alberto
Uliana, Antonio Joaquim Ferreira, Maria Virgínia Leite Monteiro, Augusta Wenig e
nas ruas do entorno das Praças Humberto Mella, Dr. Ovídio Portugal de Souza,
Prefeito Dr. Teodoreto Ferreira Gomes, Prof. Aparecido Gonçalves Lemos, Santa
Tereza de Jesus Jornet e Toshio Tone - Jardim Ouro Verde. 695/18 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das
Ruas Abrahão Abujamra, Jorge Silvestre, Tenente José Schimidt Filho, Wilson
Martins, Mário Tolotto, Felipe Palácios, Francisco Robles Godoy, Gonçalo Ferreira
de Moraes, Francisco de Vecchi Filho, Aristides Viana, Antônio Fernandes Grillo,
Manoel Joaquim Benatto, Antônio José de Camargo, Alberto Uliana, Antonio
Joaquim Ferreira, Maria Virgínia Leite Monteiro, Augusta Wenig e nas ruas do
entorno das Praças Humberto Mella, Dr. Ovídio Portugal de Souza, Prefeito Dr.
Teodoreto Ferreira Gomes, Prof. Aparecido Gonçalves Lemos, Santa Tereza de Jesus
Jornet e Toshio Tone. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 696/18
- Solicita a instalação de grades de proteção lateral e teto na rampa que dá acesso aos
andares superiores do Centro Cultural Tom Jobim. 697/18 - Solicita recapeamento
asfáltico e revitalização urbana em toda a extensão do Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. 698/18 - Solicita a realização de poda de árvores
localizadas em vias públicas em toda a extensão do Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 699/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Eduardo Peres. Indicações do Vereador Aparecido Luiz:
700/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos do
Parque Pacheco Chaves. 701/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em
todos os cruzamentos do Jardim Nossa Senhora Aparecida. 702/18 - Solicita pintura
de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos do Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
703/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua José Olímpio de Almeida Jardim Europa. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 704/18 - Solicita, com
urgência, poda de árvore na Rua Sebastião Simião de Souza, defronte ao nº 850 Jardim Santa Fé. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 705/18 Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Estrada Água do
Jacú. 706/18 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da
Estrada Municipal Aristides do Nascimento Albano (Estrada do Pinho). 707/18 Solicita construção de boca de lobo na Rua Bartholomeu Diaz Martinês, defronte ao
nº 202. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 708/18 - Solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Vitório Christoni. Indicação
do Vereador Abel Diniz Fiel: 709/18 - Solicita a remoção do banheiro público da
Praça Vicente Lopes. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 710/18 Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Manoel
Miranda Filho - Manégas - Jardim do Sol II. Indicação dos Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota: 711/18 - Solicita a instalação de academia
ao ar livre no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".

Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 712/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas de sinalização em toda a extensão das ruas
dos Conjuntos Habitacionais Ourinhos I, G e H. 713/18 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico no estacionamento da EMEF "Profa. Nilse de Freitas".
714/18 - Solicita a instalação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Francisco Masiero e Sebastiana Cândida de Paula Carvalho. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 715/18 - Solicita poda de árvore na Rua Francisco Vidal, defronte
ao nº 271. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 716/18 - Solicita roçada
e limpeza em propriedades situadas na Rua Jornalista Francisco de Almeida, próximo
ao nº 330. 717/18 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua São Pedro do Turvo com
a Rua José das Neves Júnior, 530 - Jardim Matilde. 718/18 - Solicita manutenção de
torneiras e sifão dos banheiros públicos da Praça Melo Peixoto. 719/18 - Solicita a
colocação de pó de pedra na calçada da área verde na Rua Aristides Lemes Trindade Jardim Industrial. 720/18 - Solicita plantio de árvores na Rua Aristides Lemes
Trindade - Jardim Industrial. 721/18 - Solicita roçada e limpeza em terrenos da Rua
Pedro Fernandes Sândano - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 722/18 Solicita roçada e limpeza em toda extensão do Córrego Água das Furnas - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 723/18 - Solicita poda de árvores do entorno da
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 724/18 - Solicita a retirada
de entulhos na Rua Jornalista Francisco de Almeida, próximo ao nº 330 - Parque
Minas Gerais. 725/18 - Solicita roçada e limpeza na Viela Antônio Cruz, próximo ao
córrego. 726/18 - Solicita instalação de lâmpadas na Rua Deoclides Tavares - Jardim
Nossa Senhora Aparecida. 727/18 - Solicita recolhimento de galhadas na Rua João
Batista Monteiro - Jardim Nossa Senhora Aparecida. 728/18 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Catarina Zaparoli Miranda - Jardim Flórida. 729/18 - Solicita implantação de
canteiros com flores nas entradas do Município. As indicações lidas serão
encaminhadas a quem de direto para as providências que solicitam. O Segundo
Secretário deu continuidade com a leitura das moções apresentadas à mesa: Moção
do Vereador Éder Júlio Mota: 29/18 - De congratulações à Sra. Penha Silvestre,
pelo lançamento do Livro "Clarice Lispector: escritos a bico de pena e a menina do
vestido cor-de-rosa". Moção do Vereador Cícero de Aquino: 30/18 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Maria Aparecida Flore. A moção de congratulação lida será
deliberada no presente expediente enquanto que a de pesar encontra-se aprovada na
forma regimental. Em seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura do
requerimento de urgência apresentado: Requerimento de Urgência nº. 839/2018:
Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei
Complementar nº 04/2018, proveniente do Chefe do Executivo Municipal, que
acrescenta § 6º., ao art. 115, 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. JUSTIFICATIVA: O referido
projeto visa permitir a nomeação de vice-diretores em escolas que funcionarem em
três períodos ou atender em dois períodos, com mais de 10 (dez) classes; visa, ainda,
valorizar o professor-servidor que é incumbido pela Administração Pública de

trabalhar na Secretaria de Educação, permitindo que os professores que estiverem
ocupando cargos comissionados e funções de confiança sejam beneficiados quando as
gratificações decorrentes da pontualidade e da inexistência de faltas. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 12 de março de 2018, Anísio Aparecido Felicetti e
maioria dos Vereadores. O requerimento de urgência lido será deliberado na Ordem
do Dia. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a
votação e a discussão dos requerimentos fossem feita de forma globalizada, salvo
algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. Atendendo a questão de
ordem do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, o Sr. Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque
de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.
s 768 a 836/2018 e a Moção nº. 29/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel e Aparecido
Luiz. Ninguém mais querendo se manifestar, o Senhor Presidente colocou em
votação os requerimentos e a moção apresentados, APROVADOS por unanimidade.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, os requerimentos foram colocados
em votação e APROVADOS por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura do Requerimento nº. 840/2018,
contendo sete assinaturas: Requerimento nº. 840/2018 que requer a criação de CPI Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar irregularidades praticadas por
integrantes da Cooperativa Brasileira de Trabalhos dos Profissionais das Artes.
Senhor Presidente, considerando que cabe a Edilidade a criação de comissões de
investigação para a apuração de irregularidades, fazendo seu papel político
administrativo, conforme disposto na Lei Orgânica do Município, artigo 52, o qual
está assim redigido: “As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no
Regimento Interno, e serão criadas mediante requerimento de um terço dos membros
da Câmara, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conclusões, quando for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que
promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito". Considerando que
após a edição do necessário Edital de Chamamento Público a administração
municipal firmou com a Cooperativa o seguinte documento: Considerando que a
transcrição foi feita da página da Prefeitura Municipal na internet, Portal da
Transparência - licitações/chamada pública e teve o primeiro aditamento assim
redigido. Considerando que a senhora presidente da Cooperativa veio a público
através dos meios sociais denunciar irregularidades praticadas, inclusive por ela
própria, conforme afirmou durante entrevista ao “NEGOCIÃO”, fato esse que causou
grande repercusão na sociedade ourinhense que paga seus tributos para o
funcionamento da máquina pública. Considerando que o fato denunciado se
caracteriza como improbidade e corrupção administrativa o que promove o
desvirtuamento da administração pública em afronta aos princípios nucleares da
ordem jurídica, revelado pela obtenção de vantagens das funções e empregos
públicos e pelo tráfego de influências e tendo ainda que, se devidamente
comprovado, esse fato constitui crime de responsabilidade, na forma do que dispõe a

Lei Orgânica do Município e o Decreto Lei 201/67. Considerando finalmente que a
recém criada Comissão de Assuntos Relevantes – CAR, na forma estabelecida na
Resolução nº. 01/2018 para investigar o caso não possui meios legalmente suficientes
para uma responsável apuração devido as suas limitações. REQUEREMOS a Mesa,
na forma legalmente estabelecida a criação de CPI - Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a apurar junto a Cooperativa e o Executivo Municipal as
irregularidades apontadas a ser composta por 7 (sete) vereadores escolhidos por
sorteio conforme preve a legislação, para que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
apresente o devido relatório concludente, com a indicação da tomada das medidas
legais cabíveis. Sala das sessões, em 12 de março de 2018, assinada por sete
Vereadores. Feita a leitura e conforme o artigo 78 do Regimento Interno a Comissão
está constituída passando a ser realizado o sorteio para a composição da mesma. O
Senhor Presidente solicitou a presença dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Aparecido
Luiz, Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota e Caio de Almeida Lima para
acompanharem o sorteio junto à urna. Realizado o sorteio, a Comissão Parlamentar
de Inquério fica composta pelos seguintes Vereadores: Éder Júlio Mota, Salim Mattar,
Santiago de Lucas Ângelo, Mário Sérgio Pazianoto, Caio César de Almeida Lima,
Raquel Borges Spada e Alexandre Florêncio Dias. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou que a comissão se reunisse desde já para a eleição de presidente e relator da
mesma e suspendeu a sessão por dez minutos. Reaberta sessão, o Sr. Presidente
informou que a formação da CPI ficou da seguinta maneira: Santiago de Lucas
Ângelo – Presidente, Mário Sérgio Pazianoto – Vice-Presidente, Caio de Almeida
Lima – Relator e demais Vereadores como Membros. Por questão de ordem, fizeram
o uso da palavra os Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Caio César de Almeida
Lima e Mário Sérgio Pazianoto. Fim do horário do expediente, o Sr. Presidente
suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor
Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento
Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada para verificação do quórum
regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias,
Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, 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, Salim
Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Estando na
Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de
Urgência nº. 839/18 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti em que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2018,
proveniente do Chefe do Executivo Municipal, que acrescenta § 6º., ao art. 115, 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. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Anísio Aparecido
Felicetti. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação
nominal e APROVADO com 12 votos favoráveis. Aprovado o requerimento de
urgência e antes de deliberar o Projeto o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura da Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA) dos Senhores

Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Aparecido Luiz apresentada ao Projeto de Lei
Complementar nº. 04/2018: Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA) Ao Projeto de Lei
Complementar n°. 04/2018, de autoria do Chefe do Executivo, que acrescenta §
6º., ao art. 115, 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. S enhor Presidente, proponho à

Mesa, ouvido o douto Plenário, com fundamento no Art. 151 do Regimento Interno, a
seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar n°. 04/2018,
alterando o artigo 1°. do referido projeto: “Art. 1º. Fica acrescentado o § 6º., ao art.
115, 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, com a seguinte redação: Art. 115. § 6º. Aplica-se o disposto nos § 4º. e §
5º. deste artigo aos professores ocupantes de cargo de provimento efetivo que
estiverem a serviço da Secretaria Municipal de Educação em cargos comissionados
ou funções de confiança.’”JUSTIFICATIVA: Com a apresentação desta emenda,
pretende-se modificar o texto do projeto acrescentando o trecho “ocupantes de cargo
de provimento efetivo”, a fim de dirimir qualquer dúvida que possa surgir em
relação ao assunto. Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres pares
para a aprovação da presente Emenda Modificativa. Sala das Sessões, em 12 de
março de 2018, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz e Caio César de Almeida
Lima. Realizada a leitura da emenda, o Sr.Presidente nomeou o Vereador Carlos
Alberto Costa Prado para atuar como Relator Especial da Emenda ao Projeto e
suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro secretário realizou a leitura do parecer:
Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei Complementar nº. 04/2018. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, que acrescenta § 6º., ao art. 115, 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, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 12
de março de 2018, Carlos Alberto Costa Prado, Relator. Com o parecer favorável
lido, o Sr. Presidente colocou primeiramente em discussão a Emenda nº. 01
(MODIFICATIVA). Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação nominal e APROVADO com doze votos favoráveis. Com a inserção da
Emenda, o Senhor Presidenet colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar
nº. 04/2018. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal e
APROVADO com doze votos favoráveis. Fez o uso da palavra para justificativa de
voto o sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Flávio
Luís Ambrozim solicitou que ficasse registrado em Ata que o Anexo IV consta quinze
vice-diretores escolares no projeto. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz, Éder Júlio Mota, Abel Diniz Fiel,
Raquel Borges Spada, Santiago de Lucas Ângelo e Cícero de Aquino. Não havendo
mais orador inscrito para uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu muito a

proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Sexta 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. - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------

___________________
Alexandre Araujo Dauage
Presidente

________________
Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente

_____________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

___________________
Éder Júlio Mota
2º. Secretário

