ATA DA QUINTA 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 sétimo dia do mês de março 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 Quinta Sessão Ordinária do
presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. O
Senhor Presidente comunicou que a Câmara, através da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamentos realizará Audiências Públicas referente às contas do
Executivo Municipal, relativamente ao Exercício de 2016, no plenário da Câmara
Municipal, nas seguintes datas e horários: 7ª Audiência Pública – 12/03 (terça-feira),
das 9 às 10 horas; 8ª Audiência Pública – 12/03 (terça-feira), das 15 às 16 horas; 9ª
Audiência Pública – 14/03 (quinta-feira), das 9 às 10 horas; 10ª Audiência Pública
– 14/03 (quinta-feira), das 18h30 às 19h30. Realizado o comunicado, foi feita a
chamada e 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, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar
(quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Senhor Oswaldo Pereira Martins. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Mário
Sérgio Pazianoto solicitou um minuto pelo falecimento do Senhor Perdiliano de
Oliveira. 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. Informou também, que para o uso da palavra livre para
explicação pessoal, a inscrição deveria 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 4ª. Sessão
Ordinária de 2018, APROVADA por unanimidade. Logo após, a pedido do Sr.
Presidente, o Primeiro Secretário realizou a leitura da Sentença do Tribunal de Contas
– TC-011348/989/16. SENTENÇA: "Por determinação da Exma. Auditora Silvia
Monteiro, encaminho a Vossa Excelência cópia do inteiro teor da sentença proferida
nos autos em epígrafe, publicada no Diário Oficial do Estado em 21/07/2018, na
conformidade do disposto do artigo 2º, inciso xv, da Lei Complementar nº 709/93,
para conhecimento. Por oportuno, alerto que o decidido não é suscetível de revisão

por esse legislativo, conforme deliberação deste tribunal exarada no processo TCA10535/026/94. Na oportunidade, apresento cordiais cumprimentos. Cristiana Barrem
da Silva Responsável pelo cartório. DECISÃO DA AUDITORA SILVIA MONTEIRO
Processo: TC-016712/989/18-5 Embargante: Toshio Misato – ex-prefeito do
Município de Ourinhos. Assunto: Apartado de contas do exercício de 2012 para
tratar das despesas com transporte escolar sem licitação. Em Julgamento: Embargos
de Declaração impetrados contra a sentença que julgou irregular a matéria em
exame. Extrado publicado no Doe de 21-07-18. Em preliminar, conheço do Embargo
de Declaração, porque opostos por parte legítima e dentro do prazo legal. Quanto
ao mérito, acolho-o para o fim de dar nova redação ao 3º parágrafo do relatório da
sentença embargada, o qual passa a ter a seguinte forma: o responsável e a origem
foram notificados (evento 11.1 e 40.1), tendo apresentado suas razões de defesa no
evento 53. Reiterando os demais termos da sentença, tal como proferidos. Por fim,
esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da
Resolução nº 01/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderá ser obtida
mediante regular cadastramento no sistema de processo eletrônico – e.TCESP, na
página www.tce.sp.gov.br. Publique-se. CA, 09 de outubro de 2018, Sílvia Monteiro –
Auditora." Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios
recebidos: Ofícios nºs 28 e 29/2019 do GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL
CARLA ZAMBELLI agradecendo a Moção nº 278/2018, de autoria do Vereador
Ariovaldo de Almeida Silva. Ofício SRO-OF. 026/2019 do SINDICATO RURAL DE
OURINHOS solicitando apoio da Câmara Municipal de Ourinhos para os produtores
rurais no que se refere às perdas da safra 2018/2019 e encaminhando convite para
evento que ocorrerá no dia 11 de março, na UNI-FIO. E-mail da ASSESSORIA DE
ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA – FUNAP – FUNDAÇÃO
PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL encaminhando os mapas de controle de
frequência de mão de obra carcerária, referente ao mês de fevereiro de 2019. Os
ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da
casa. O Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes
matérias: Projeto de Lei nº. 22/2019 de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Salvatina de Oliveira Miranda).
Projeto de Lei nº. 23/2019 de procedência do Vereador Anísio Aparecido Felicetti
que institui a Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil e dá
outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 03/2019 proveniente do
Prefeito Municipal que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Ourinhos
(GMO), composto por plano de cargos, carreiras e vencimentos, organização da
Guarda Municipal de Ourinhos, código disciplinar e dá outras providências. Projeto
de Lei Complementar nº. 04/19 do Prefeito Municipal que altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 1.009, de 29 de novembro de 2018, que dispõe sobre o Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS 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
emitidos aos projetos em tramitação: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 79/2018. Senhor Presidente, após realizadas as

indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel, que dispõe sobre a publicação da programação da execução de serviços
públicos do município 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. 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 ao Projeto de Lei nº. 80/2018. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que institui a “Semana Municipal de Conscientização
e Incentivo à Doação de Órgãos”, 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, 27 de fevereiro 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 ao
Projeto de Lei nº. 81/2018. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Edvaldo Lúcio Abel,
que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na
Rede Municipal de Saúde 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, 27 de fevereiro 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 ao Projeto de
Lei nº. 82/2018. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que institui
a “Semana Municipal de Conscientização do Autismo” 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, 27 de fevereiro 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. 03/2019. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Abel
Diniz Fiel, que cria a "Semana Municipal de Combate à Cinomose e Parvovirose" 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, 27
de fevereiro 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 ao Projeto de Lei nº. 11/2019. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre denominação do Sistema de
Reservação Sul (Sistema de Reservação “Servidor Municipal Edvaldo Ferreira da

Silva”), 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, 27 de
fevereiro 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 ao Projeto de Lei nº. 12/2019. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre denominação do Sistema de
Distribuição Sudoeste "Poço Profundo da Vila São João" (Sistema de Distribuição
"Servidor Municipal Sebastião Raia"), 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, 27 de fevereiro de 2019. Alexandre Araujo Dauage - Presidenterelator, Caio César de Almeida Lima – Vice-presidente, Edvaldo Lúcio Abel –
membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.
13/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe
sobre denominação do Poço Profundo Parque dos Diamantes (Poço Profundo
"Servidor Municipal Amarildo Ricardo"), 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, 27 de fevereiro 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 ao Projeto de
Lei nº. 14/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos,
que dispõe sobre denominação do Poço Profundo Residencial Ville de France II
(Poço Profundo "Servidor Municipal Flávio Lopes Jaquetone - Palito"), 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, 27 de fevereiro 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
ao Projeto de Lei nº. 15/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos
Santos, que dispõe sobre denominação do Reservatório Bela Vista (Reservatório
“Servidor Municipal Celso dos Reis - Baianinho”), 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, 27 de fevereiro 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 ao Projeto de
Lei nº. 16/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos,
que dispõe sobre denominação do Sistema Reservação Leste do Parque Minas Gerais

(Sistema de Reservação “Benedito Rocha”), 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, 27 de fevereiro 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 ao Projeto de
Lei nº. 17/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador José Carlos Vieira dos Santos,
que dispõe sobre denominação do Sistema de Reservação e Distribuição Oeste
(Sistema de Reservação e Distribuição “Servidor Municipal João Carlos Tacioli”),
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, 27 de
fevereiro 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 ao Projeto de Lei nº. 18/2019. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre denominação do Complexo
de Reservatórios do Jardim Anchieta (Complexo de Reservatórios “Servidor
Municipal Irineu Pereira Alvim – Ratinho”), 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, 27 de fevereiro 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 ao Projeto de
Lei nº. 21/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua João Ramos Cruz), 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, 27 de fevereiro de 2019.
Alexandre Araujo Dauage - Presidente-relator, Caio César de Almeida Lima – Vicepresidente, Edvaldo Lúcio Abel – membro. Os projetos cujos pareceres favoráveis
acabam de ser lidos poderão ser encaminhados às demais comissões competentes ou
inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos requerimentos da
prsente sessão, nos termos preconizados pelo regimento interno, já com as
modificações aprovadas em sessão, promulgadas e devidamente publicadas no Diário
Oficial do Município, Edição nº. 1.260, de 22 de fevereiro de 2019: Carlos Alberto
Costa Prado: Requerimento da Maioria dos Vereadores: 689/19 - Requer a
convocação do Secretário Municipal de Comunicação, Jornalista Felipe Chamorro,
para tratar de assuntos relacionados a sua pasta, atribuições do cargo público que
ocupa no Governo Municipal e às recentes publicações no site Ourinhos Notícias.
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 690/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se tomar providências imediatas de readequação

do atual traçado do “bolsão” de estacionamento recém-inaugurado na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves. 691/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar concretagem no canteiro central da Rodovia Raposo Tavares. 692/19 Requer informações sobre a possibilidade de se providenciar regulamentação e
fiscalização sobre a atividade de mototaxista em Ourinhos. 693/19 - Requer
informações sobre a paralisação do funcionamento da Empresa KAZO Solução
Ambiental, no Distrito Industrial José Cardoso. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 694/19 - Requer informações a respeito de todas as obras
paralisadas no Município. 695/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar uniformes e crachás para todos os funcionários da Prefeitura Municipal
e da SAE. 696/19 - Requer informações sobre os planos e ações visando aumentar o
número de leitos na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. 697/19 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar padronização de todos os
pontos de ônibus circular de Ourinhos. 698/19 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se instalar lixeiras no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi. 699/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação pública nas
passarelas de pedestres existentes na Rodovia Raposo Tavares. 700/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.750/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar bancos de concreto no pátio da EE "Recanto dos
Pássaros", pois não há bancos na escola para os alunos durante o intervalo. 701/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.754/2017, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a possibilidade de se realizar
doações de artigos esportivos, como bolas de vôlei, futebol e basquete e redes para as
associações de moradores de bairros, de forma que estas possam realizar atividades
junto à comunidade no período de férias escolares. Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 702/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
valorizar a categoria das cozinheiras por meio de melhorias no salário. 703/19 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a troca dos armários nos
NEIs e EMEIs. 704/19 - Requer informações sobre quando serão retomados os cursos
do Fundo Social de Solidariedade: de manicure, cabeleireiro, depilação, construção
civil, padeiro, entre outros. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 705/19 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento nas ruas laterais do Cemitério Municipal. Requerimentos
dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim: 706/19 - Requer informações sobre a
transferência de creche solicitada por meio do Protocolo nº 147/2018. 707/19 Requer informações sobre a vaga em creche solicitada por meio do Protocolo nº
142/2018, para o filho de Letícia de Oliveira Bernardino. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 708/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar ar-condicionado em todas as salas da EMEF "Prof. Jorge Herkrath" e EMEI
"Pacheco Chaves". 709/19 – Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
ar-condicionado no Centro de Esportes e Artes Unificados – CEU. 710/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir canteiro central na Avenida Gastão
Vidigal, entre a rotatória da Rua Rio de Janeiro e a rotatória da Avenida Dr. Altino
Arantes. Requerimentos dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim: 711/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir galeria na Rua Moacir Cassiolato.

712/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se atender adolescente que
solicita vaga na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". Requerimentos do
Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 713/19 - Requer Informações sobre a
possibilidade de se construir uma praça com iluminação, bancos, parque infantil e
academia da saúde na Área de Lazer D, localizada na Rua Maria Pirolo Olivato Jardim Vereda I. 714/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
uma praça com iluminação, bancos, parque infantil e academia da saúde no Sistema
de Recreio A, localizado entre as Ruas José Campos de Azevedo e Amélia de Jesus
Madeira - Jardim Nazareth. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 715/19 - Requer informações sobre a existência de cronograma para
revitalização de área de lazer existente entre as Ruas Edu Aeris de Azevedo e José
Barbieri – Conjunto Habitacional "Profa. Helena Braz Vendramini". 716/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir vestiário com chuveiros e banheiros
no Campo de Futebol da Sandiza, localizado entre o Jardim América e a Vila
Adalgiza. 717/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para se implantar guard-rail (mureta de proteção) na Rua Olívio Minucci, no trecho
paralelo ao Córrego Águas das Furnas. 718/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar ar-condicionado ou ventilador na sala de espera do PSF
"José Carlos Garcia" - Jardim Josefina. 719/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar uma escola de futebol no Jardim Josefina. 720/19 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar palestras educativas que
envolvam Serviço Social, Psicologia, Odontologia e Enfermagem para alunos das
escolinhas de futebol nos bairros. Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti e Abel Diniz Fiel: 721/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
transferir a Central de Vagas em Creche para o Centro de Convivência Jornalista
Benedicto da Silva Eloy. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
722/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.403/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de providências no sentido de se realizar melhorias
no escoamento das águas das chuvas na Rua Moacir Cassiolato, para se evitar a
ocorrência de enxurradas. 723/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
rebaixar as guias defronte à UBS "Região Oeste", na Rua Vereador Felismino Vieira Jardim São Judas Tadeu -, permitindo o estacionamento no local. 724/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar patrolamento e encascalhamento
no trecho OUR-130, que liga a Rodovia Raposo Tavares ao Conjunto de Chácaras
Salto do Turvo. 725/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
escolinhas de futebol de salão, voleibol, handebol e basquete, para ambos os sexos,
na EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes". 726/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir creche no Jardim São Judas Tadeu. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauge: 727/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar sede da Polícia Federal no município de Ourinhos.
Requerimento do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 728/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar ciclovia na Rua Júlio Mori.
Requerimento dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim: 729/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se retornar os redutores de velocidade no trevo
da Vila Brasil. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 730/19 -

Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar brinquedos aos alunos
do NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos", a fim de proporcionar entretenimento às
crianças do núcleo. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
Requerimento de Urgência: Requerimento nº. 731/2019 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2019. 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 04/2019, proveniente do Chefe do Executivo Municipal, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº. 1.009, de 29 de novembro de 2018, que
dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O projeto tem por objeto prorrogar o programa até 31 de março de
2019, haja vista os inúmeros pedidos de atendimento não sendo possível garantir o
direito a todos os contribuintes interessados até o dia 28 de fevereiro. Diante disso
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 7 de março de 2019, assinado pelos Vereadores
Alexandre Florencio Dias, Cícero de Aquino, Caio César de Almeida Lima, Carlos
Alberto Costa Prado e José Carlos Vieira dos Santos. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
431/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno pertencente à municipalidade no
Jardim Anchieta. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 432/19 Solicita roçada e limpeza no entorno do ponto de ônibus circular localizado na
Rodovia Mello Peixoto, próximo à Cerâmica Santa Bárbara. Indicações do Vereador
Abel Diniz Fiel: 433/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e demarcação de
estacionamento exclusivo para motos na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao
nº 1.762. 434/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e demarcação de
estacionamento exclusivo para motos na Rua Olívio Minucci, próximo ao cruzamento
com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Indicações do Vereador José Carlos Vieira
dos Santos: 435/19 - Solicita a construção de pista de caminhada com ciclovia em
toda a extensão da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues até o final da Avenida Armando
Silva. 436/19 - Solicita a revitalização da Praça Dr. Hermelino Agnes de Leão (praça
da Santa Casa). Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 437/19 - Solicita limpeza
em terreno na Rua Francisco de Vecchi Filho, ao lado do nº 631. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 438/19 - Solicita roçada e limpeza na Associação de
Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança. 439/19 - Solicita roçada e limpeza em
área verde localizada na Rua José Linhares, defronte ao nº 523 - Vila Christoni.
440/19 - Solicita poda de árvore na Rua Olívio Minucci, defronte ao nº 338. 441/19 Solicita o religamento de água na Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa
Esperança, haja vista que no local ocorrem aulas de futebol para 70 crianças.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 442/19 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Olavo Migliari, defronte ao nº 206 – Jardim Ouro Verde. Indicações
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 443/19 - Solicita a instalação de placas
informativas visando incentivar as pessoas a usarem as passarelas instaladas na
Rodovia Raposo Tavares, no Município. 444/19 - Solicita, com urgência, reparos no
emissário de esgoto da Rua Stella Maria Toloto - Jardim Josefina. 445/19 - Solicita a
instalação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua Paschoal Henrique,

defronte ao Instituto Dr. Hermelino Agnes de Leão - Jardim Santa Fé. 446/19 Solicita a construção de calçada ao redor da área de lazer da Associação de
Moradores de Bairros do Jardim Guaporé. 447/19 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia.
448/19 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda
a extensão da Rua José Neves de Oliveira e da Avenida José Marques de Souza.
449/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em trecho da Rua Raphael
Noschesi e a Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP).
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: - 450/19 - Solicita a troca de areia
no NEI "Mário de Andrade". 451/19 - Solicita a troca de areia nas EMEIs e NEIs.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 452/19 - Solicita reparos e
pintura na EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). 453/19 - Solicita reparos
e pintura na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". Indicação do Vereador José
Carlos Vieira dos Santos: 454/19 - Solicita, com urgência, operação “tapa-buracos”
nas ruas do Parque Pacheco Chaves, bem como a realização de análise sobre quais
ruas necessitam de reperfilamento ou recapeamento asfáltico. Indicações do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 455/19 - Solicita a construção de calçada e
mureta em terreno na esquina das Ruas Francisco Constante Netto e Luiz Nogueira,
ao lado da UBS "Dr. Hélio Migliari" e do NEI "Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura
Rocha". Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 456/19 - Solicita limpeza
de terreno da Rua Vereador Ary Archangelo Cardoso de Mattos, próximo ao nº 133.
457/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Takao Kichise. 458/19 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua Henrique Terçariol. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Abel
Diniz Fiel: 31/19 - De congratulações ao Pastor Raimundo Pereira Cezar, pela
inauguração da Igreja Evangélica Pregadores da Última Hora, Missão para o Mundo,
celebrada com vários eventos realizados nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2019.
32/19 - De congratulações ao Sr. Valdir Rocha, pelos 11 anos do Salão de Barbearia e
Cabeleireiro Valdir Rocha. 33/19 - De congratulações ao Sr. Carlos Alberto de Freitas
e sua esposa Cristina de Paula Mansur Freitas, pelos 27 anos da Casa de Carnes São
Roque, servindo à população ourinhense com dedicação e amor ao seu comércio.
34/19 - De congratulações à Igreja Evangélica da Bênção e ao Pastor Aparecido,
dirigente dessa obra, pela realização do 1º Congresso de Jovens "Rosas de Saron",
realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2019, na sua sede. Moção do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 35/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Nivaldo
Correia. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 36/19 - De pesar pelo
falecimento do jovem Matheus Henrique de Oliveira. Moção do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 37/19 - De pesar pelo falecimento do Dr. Carlos
Massayoshi Kodama. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no
presente expediente enquanto a de pesar encontra-se aprovada na forma regimental. A
seguir, o Senhor Presidente informou que para cumprimento de dispositivos
regimentais, o Requerimento nº. 689/2019 será votado isoladamente. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº. 689/19. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Veraedores José Carlos Vieira dos Santos, Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel,
Aparecido Luiz, Salim Mattar, Flávio Luís Ambrozim, Ariovaldo de Almeida Silva,

Anísio Aparecido Felicetti e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação nominal e REJEITADO com nove votos contrários
e cinco votos favoráveis. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos fossem feitas de
forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores.
O Sr. Presidente colocou em votação o pedido do Vereador, APROVADO por
unanimidade. Não havendo pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor
Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s 690 a 730/2019 e as
Moções nº. s 31 a 34/2019. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as
moções foram colocados em votação e APROVADOS 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, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e
Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº. 731/2019 de procedência dos
Vereadores Alexandre Florencio Dias, Cícero de Aquino, Caio César de Almeida
Lima, Carlos Alberto Costa Prado e José Carlos Vieira dos Santos que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2019.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e
APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento nº. 731/2019, o Senhor
Presidente nomeou o Vereador Anísio Aparecido Felicetti para atuar como relator
especial ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2019 e suspendeu a sessão pelo
espeço de tempo necessário para a elaboração do projeto. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao
Projeto de Lei Complementar nº. 04/2019. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 1.009, de 29 de novembro de 2018, que dispõe sobre o Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS 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 7 de março de 2019. Anísio Aparecido Felicetti –
Relator. Lido o parecer, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº.
04/2019. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal e 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 Cícero de
Aquino, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Ariovaldo de Almeida Silva,
Flávio Luís Ambrozim, Abel Diniz Fiel, José Carlos Vieira dos Santos, Aparecido
Luiz. Por questão de ordem, o Senhor Presidente Alexandre Florencio Dias solicitou

ao Primeiro Secretário que assumisse a sessão para fazer o uso da tribuna. Não
havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Quinta Sessão
Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se o presente Ata que será submetida à
apreciação do Douto Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi
registrada em vídeo e se encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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