ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO 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 vigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e dezessete 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
Vigésima Sétima 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 Mário Sérgio Pazianoto
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento de Robson de Jesus, o Buda. Dando
continuidade, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 26ª. Sessão
Ordinária, aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que a
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças realizará a "Semana de Estudos do
Orçamento Público" no período de 28 a 30 de agosto de 2017, das 09 às 12 horas no
plenário da Câmara Municipal, para realização de audiência pública sobre o Plano
Plurianual – PPA 2018/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias a LDO 2018 e Lei
Orçamentária Anual a LOA 2018. A seguir, o Senhor Presidente informou que a
inscrição para o uso da palavra no expediente está aberta e deve ser realizada junto ao
Primeiro Secretário. Para o uso da palavra livre para explicação pessoal destinada à
manifestação dos Senhores Vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a
sessão ou no exercício do mandato, 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. Por questão de ordem, o Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou
que o Requerimento em destaque nº. 2.447/17 fosse colocado na Ordem do Dia para
votação globalizada. O Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário a
solicitação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que foi aprovada por unanimidade.
Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos resumos dos ofícios recebidos: E-mail do GESTOR DO
OBSERVATÓRIO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS, informando que estão
disponíveis no site as estimativas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM –
para o trimestre de agosto, setembro e outubro. Ofício SMPF/Contabilidade nº

53/2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
encaminhando a Prestação de Contas das despesas com Publicidade referentes ao 2º
trimestre do exercício de 2017. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores na Secretaria desta Casa. O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Parecer da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento referentes às Contas do Executivo do Município de Ourinhos
referentes ao exercício de 2015 - Processo - TC 002396/026/2015: Cuida o presente
processo sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
sobre as contas da Prefeita Municipal de Ourinhos, referentes ao exercício de 2015.
Os documentos foram encaminhados a essa Comissão, para dar cumprimento ao que
dispõe o artigo 31 da Constituição da República, no dia 29 de junho de 2017, e, em
razão das obrigações legais a serem cumpridas, oficiamos inicialmente o Senhor
Presidente da Casa, através de ofício, protocolado em 29 de junho, para
determinação à Assessoria Jurídica desta Casa de Leis para a elaboração de
parecer técnico com relação ao processo de prestação de contas. Em 12 de julho
oficiamos o Senhor Presidente da Edilidade para determinação da publicação de
Edital para conhecimento da população sobre a apresentação das contas da
Prefeitura Municipal do exercício de 2015. Os Editais de Notificação foram
publicados nas edições do Diário Oficial do Município de Ourinhos nº. s 1090, de 14
de julho de 2017, 1095, de 1º de agosto de 2017, 1096, de 4 de agosto de 2017, 1097,
de 8 de agosto de 2017 e 1098, de 11 de agosto de 2017. Também, em 12 de julho, foi
notificada a Sra. Belkis Gonçalves Santos Fernandes, para que, caso quisesse,
apresentasse, junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, suas
considerações a respeito do que foi decidido pelo Tribunal de Contas, bem como
requeresse o que entendesse de direito, no prazo máximo de 10 dias contados do
recebimento do documento. Além disso, foi notificado o Prefeito Municipal, Exmo.
Sr. Lucas Pocay Alves da Silva, na mesma data. E, sendo assim, o prazo encerrou-se
no dia 22 de julho (sábado), devendo ter sido protocolado até o dia 24 de julho
(segunda-feira). Considera-se que, até a presente data, todas as audiências públicas
marcadas já ocorreram, totalizando 12 (doze). Constatou-se que, durante todo o
período de exposição das contas, compareceram à primeira audiência pública,
realizada em oito de agosto, a Sra. Patrícia Moreno, Coordenadora do Observatório
Social do Brasil – Ourinhos (OSBO), e a Sra. Victória Martins de
Almeida, também representando o Observatório Social do Brasil –
Ourinhos(OSBO), que consultaram as referidas contas do Município e tiveram todas
as suas dúvidas esclarecidas. Ressalta-se que a composição da documentação se
faz pelo processo de prestação de contas (Processo TC-002396/026/15), bem como
os três anexos a ele vinculados, Processo TC-002396/126/15, Expediente TC016493/026/15 e o respectivo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado,
referentes às contas do exercício de 2015, apresentadas pelo Executivo Municipal,
protocolizado sob nº R-00000476/2017-12, nesta Edilidade, em 14 de junho de 2017.
Considera-se que a Comissão solicitou a prorrogação do prazo para apresentação
do Parecer, em relação às contas do Executivo do exercício de 2015, conforme
Protocolo R-00000566/2017-67, de 12 de julho. Iniciou-se o prazo de 60 dias,
considerando a data do protocolo, de 14 de junho de 2017, conforme disposto no

artigo 93 da Lei Orgânica do Município, para que as contas relativas ao processo
em questão fossem colocadas à disposição da comunidade, conforme publicações no
Diário Oficial do Município, antes mencionadas. Ressalta-se que, conforme Artigo
262 do Regimento Interno, o prazo de 60 dias não correu durante o período de
recesso da Câmara, do dia 18 a 31 de julho. Desta forma, o referido prazo encerrase no dia 31 de agosto. As contas, atendendo à legislação, ficaram à disposição da
população em audiências públicas, realizadas no Plenário da Casa, conforme
consta: - 1ª - 08/08 (terça-feira), das 10 às 11 horas; 2ª - 09/08 (quarta-feira), das 10
às 11 horas; 3ª - 09/08 (quarta-feira), das 15 às 16 horas; 4ª - 10/08 (quinta-feira),
das 18 às 19 horas; 5ª - 11/08 (sexta-feira), das 10 às 11 horas; 6ª - 11/08 (sextafeira), das 15 às 16 horas; 7ª - 15/08 (terça-feira), das 10 às 11 horas; 8ª - 15/08
(terça-feira), das 15 às 16 horas; 9ª - 16/08 (quarta-feira), das 10 às 11 horas; 10ª 16/08 (quarta-feira), das 15 às 16 horas; 11ª 17/08 (quinta-feira), das 19 às 20
horas; 12ª - 18/08 (sexta-feira), das 10 às 11 horas; Considera-se que ficaram à
disposição da população, também, nos demais dias úteis e horários de expediente da
semana, junto à Secretaria Geral desta Casa Legislativa. Os Vereadores
acompanharam as audiências públicas, participando da verificação dos
documentos, compostos de: Processo TC-002396/026/15, bem como os três anexos
a ele vinculados, Processo TC-002396/126/15, Expediente TC-016493/026/15 e o
respectivo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Em 18 de agosto de
2017, este Vereador recebeu para relatar o processo. Feito um breve histórico da
tramitação do processo e definidas as principais datas norteadoras dos trabalhos,
passamos à análise dos fatos. O Parecer ao Processo TC-002396/026/15, da página
296 a 311, teve como Relator o Auditor Substituto de Conselheiro Alexandre Manir
Figueiredo Sarquis. Segundo o parecer jurídico desta Casa de Leis, de 13 de julho,
“O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em visita in loco, apresentou o
resultado, concluindo e apontando as falhas descritas pormenorizadamente às fls.
5/28 do Relatório de Fiscalização datado de 17 de julho de 2015, referente ao
período de janeiro a abril de 2015, constante no Volume I, do Processo de n.
00000000002396/026/15 quais sejam: 1 – Planejamento das Políticas Públicas 2 – A
Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência Fiscal 3 – Controle Interno 4 –
Ensino 5 – Demais despesas elegíveis para análise 6 – Tesouraria 7 – Execução
Contratual 8 – Cumprimento das exigências legais 9 – Fidedignidade dos dados
informados ao sistema AUDESP” (RESUMIDAMENTE) O referido parecer jurídico
explica que “O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresentou o resultado,
concluindo e apontando as falhas descritas pormenorizadamente às fls. 36/54 do
Relatório de Fiscalização data do de 7 de dezembro de 2015 referente ao período de
maio a agosto de 2015, constante no Volume I, do Processo de n.
0000000002396/026/15 quais sejam: 1 – Planejamento das Políticas Públicas; 2 –
Controle Interno; 3 – Resultado da Execução orçamentária; 4 – Ensino; 5 –
Iluminação Pública; 6 – Tesouraria; 7 – Ordem cronológica de pagamentos; 8 –
Execução Contratual” (RESUMIDAMENTE). O parecer jurídico também cita que
“O Tribunal de Contas; do Estado de São Paulo, em visita in loco, apresentou o
resultado, concluindo e apontando as falhas descritas pormenorizadamente às fls.
70/139 do Relatório de Fiscalização datado de 17 de junho de 2016 referente ao

período de 01/01/2015 a 31/12/2015, constante no Volume I, do Processo de n.
0000000002396/026/15 quais sejam: 1 – Planejamento das Políticas Públicas; 2 –
Controle Interno; 3 – Acompanhamento do Ensino de 2015 – Fiscalização de
natureza operacional das redes públicas municipais de ensino; 4 – Acompanhamento
da Saúde 2015 – Fiscalização sobre o Programa Municipal de Controle da Dengue;
5 – Dívida de longo prazo; 6 – Fiscalização das receitas; 7 – Demais aspectos
relacionados à Educação; 8 – Iluminação Pública; 9 – Regime Especial Mensal; 10
– Demais Despesas Elegíveis para Análise; 11 – Tesouraria, Almoxarifado e Bens
Patrimoniais; 12 – Ordem cronológica de pagamentos; 13 – Formalização das
licitações, inexigibilidades e dispensas; 14 – Contratos de concessão/permissão de
serviços públicos/parcerias público-privada (PPP); 15 – Cargos em comissão; 16 –
Pagamento de horas extraordinárias; 17 – Cessão de servidores; 18 – Salários
diferenciados; 19 – Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do
Tribunal” (RESUMIDAMENTE).“Às fls. 152 a 272, a Ex-Prefeita apresentou
Justificativas pugnando pela regularidade da prestação de contas do Exercício de
2015, manifestando, às fls. 153, que as falhas apontadas pela fiscalização tratam-se
de “meras impropriedades de caráter absolutamente formal”, conforme cita o
parecer jurídico desta Casa. “O Ministério Público de Contas do Estado de São
Paulo abordou todos os aspectos observados no Relatório de Fiscalização,
considerou as Justificativas apresentadas pela Ex-Prefeita, e emitiu manifestação
(fls. 287-295) à emissão de parecer favorável à aprovação das Contas de 2015, com
ressalvas, em conformidade com as conclusões das Assessorias Técnico-Jurídicas
Especializa das e respectiva Chefia”, também, segundo o referido parecer jurídico.
Conforme Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinado por
Antonio Roque Citadini, Presidente, e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, Relator,
datado de 7 de março de 2017, consta que: “Vistos, relatados e discutidos os autos.
Pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis,
Relator, e dos Conselheiros Antonio Roqui Citadini, Presidente, e Dimas Eduardo
Ramalho, a E. 2ª Câmara, em sessão de 07 de março de 2017, decidiu emitir parecer
favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos, exercício de
2015, exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por este Tribunal.
Na ocasião reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: Aplicação
no Ensino: 26,08%; Recursos do FUNDEB aplicados no exercício: 100,00%;
Aplicação na valorização do Magistério: 76,61%; Despesas com Pessoal e Reflexos:
47,11%; Aplicação na Saúde: 25,41%; Execução orçamentária: superávit 1,84%.
Publique-se.” Destarte, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, após
exaustivo trabalho e apreciação da matéria, a qual foi estendida, de forma
democrática, à população em geral, na forma da legislação vigente, é de parecer
pelo ACOLHIMENTO do que foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Contas deste
Estado de São Paulo, APROVANDO as contas do Executivo do Município de
Ourinhos referentes ao exercício de 2015. É o parecer, Sala das Comissões, 18 de
agosto de 2017. CÍCERO DE AQUINO – Membro Relator; ABEL DINIZ FIEL –
Presidente e SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO – Vice-Presidente. Em seguida, o
Senhor Presidente comunicou que o parecer prévio do Tribunal de Contas referente às
contas do Executivo do exercício de 2015 será deliberado na próxima sessão

ordinária. Logo após, o Senhor Presidente informou que foram apresentadas à mesa
as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 56/17 oriundo do Senhor Prefeito Municipal
que estabelece o Plano de Equacionamento do Déficit Técnico Atuarial do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 57/17 de autoria do Vereador Caio César de Almeida Lima que
dispõe sobre o acesso dos pais e responsáveis à lista de espera para a concessão de
vaga nas Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI's, e nos Núcleos de
Educação Infantil – NEI's, e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 58/17 de
iniciativa do Vereador Caio César de Almeida Lima que institui, no Calendário
Oficial do Município, a “Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno”.
Projeto de Decreto Legislativo nº.3/17 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e
Caio César de Almeida Lima que concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Frei
Calógero Carrubba. Projeto de Resolução nº. 07/17 oriundo do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel que cria Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a obter e analisar
informações a respeito da suspensão da transferência dos recursos financeiros em
2017, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às Comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres, exceto o Projeto de Resolução nº. 07/17 que será deliberado na
ordem do dia da presente sessão ordinária, conforme preceitua o regimento interno.
Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos pareceres favoráveis emitidos pelas comissões permanentes: Parecer do Relator
da Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura e Assistência Social ao Projeto
de Lei nº 42/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra de procedência do Vereador Abel Diniz Fiel que institui o
Sistema de Cotas Raciais no Município de Ourinhos reservando aos negros e
afrodescendentes 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos e testes
seletivos no Poder Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais. Não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura
e Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar,
sendo portanto, FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala das
Comissões, 21 de agosto de 2017, Edvaldo Lúcio Abel – Presidente - Relator; Flávio
Luis Ambrozim – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 54/2017: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de
iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de créditos
adicionais especiais no valor de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais)
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 a opinar,
sendo portanto, FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala das
Comissões, 17 de agosto de 2017, Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Caio César
de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer
do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 54/2017:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de
créditos adicionais especiais no valor de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois

mil reais) e dá outras providências. Não havendo nenhum óbice, e como Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala
das Comissões, 18 de agosto de 2017, Santiago de Lucas Ângelo – Vice-Presidente;
Abel Diniz Fiel – Presidente e Cícero de Aquino – Membro. Parecer da Relatora da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº
54/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura
de créditos adicionais especiais no valor de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois
mil reais) e dá outras providências. Não havendo nenhum óbice, e como Relator da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu parecer
salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2017, Raquel Borges Spada
– Presidente - Relatora; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio
Pazianoto – Membro. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos
poderão ser inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Dando continuidade, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
requerimentos apresentados: Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 2.658/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Comunicação, sobre a possibilidade de se realizar campanhas visando incentivar as
pessoas a usarem as passarelas instaladas na Rodovia Raposo Tavares. 2.659/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à melhoria
da pavimentação asfáltica e à revitalização do Cemitério Municipal. 2.660/17 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar barreiras que impossibilitem
a travessia de pedestres, fora das passarelas, na Rodovia Raposo Tavares. 2.661/17 Requer informações sobre a existência de projetos visando ao aprimoramento das
áreas verdes do Município. 2.662/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar uma feira de “food trucks”, com apresentações culturais, de teatro, música
e dança, no estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes José Maria
Paschoalick "Monstrinho". 2.663/17 - Requer informações a respeito do
procedimento a ser adotado pelos diretores escolares para a solicitação de pequenos
reparos e manutenção das escolas municipais. Requerimento do Vereador Éder
Júlio Mota: 2.664/17 - Requer informações sobre estudos para a concessão de
espaços no calçadão para a realização de comércio de outras modalidades.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.665/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias e ampliação do calçamento
do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.666/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando implantar aulas de violão no CRAS II
"Maria Aurora Gomes de Leão - Tata de Leão". 2.667/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar estudos para o envio de um jardineiro para cuidar da
praça do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.668/17 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar persianas ou cortinas nas
salas da USF Jardim Josefina. 2.669/17 - Requer informações sobre a possibilidade

de se instalar fluxômetros na sala de inalação da USF Jardim Josefina. 2.670/17 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar internet, ventiladores, fogão,
geladeiras, armários e porta-papel na USF Jardim Josefina. 2.671/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar vagas para estacionamento em 45
graus no canteiro central da Rua do Expedicionário, no trecho entre os nºs 1.374 e
1.398. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.672/17 - Requer
informações a respeito da reestruturação de cargos em 2017, da Prefeitura Municipal.
2.673/17 - Requer o envio da programação de eventos na Concha Acústica Sérgio
Nunes, para 2017 e 2018. 2.674/17 - Requer informações a respeito do controle de
acesso de entrada e saída dos funcionários da Prefeitura Municipal. 2.675/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 252/2017, que requer informações a
respeito do licenciamento ambiental do Cemitério Municipal. 2.676/17 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento n° 147/2017, que requer informações a respeito das
especialidades médicas que prestam serviços na Rede Básica de Saúde no Município,
bem como os períodos de espera para esses atendimentos serem realizados, desde o
agendamento até a consulta. 2.677/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
n° 232/2017, que requer informações a respeito das especialidades, normalmente
oferecidas, que não possuem profissionais atendendo regularmente na Rede
Municipal de Saúde. 2.678/17 - Requer informações a respeito das providências que
foram tomadas para atender a Lei nº 5.086/2006, de autoria deste Vereador, que
institui o “Dia do Agente Comunitário de Saúde”, a ser comemorado no dia 10 de
julho. 2.679/17 - Requer informações a respeito da saúde vocal dos professores da
Rede Municipal de Ensino. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 2.680/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se implantar duas vagas para
estacionamento defronte à Secretaria Municipal de Saúde, sendo uma destinada para
cadeirantes e outra para idosos. 2.681/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar vagas para estacionamento de cadeirantes e idosos em todas as
unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família do Município.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.682/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se construir unidade básica de saúde na região dos Jardins Vereda I
e II, Conjunto Habitacional Orlando Quagliato e Residencial Recanto dos Pássaros
III. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.683/17 - Requer
informações sobre as últimas vistorias preventivas e corretivas realizadas nas
instalações de gás de todas as escolas e creches municipais, estaduais e particulares
de nossa cidade, bem como cópia do laudo técnico do Corpo de Bombeiros, de cada
instituição. 2.684/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Comunicação, sobre a possibilidade de se realizar campanha de conscientização, nas
redes sociais e demais veículos de comunicação, quanto à proibição de queimadas no
Município. 2.685/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, sobre a possibilidade de se promover um passeio ciclístico em nossa cidade,
no dia 12 de outubro de 2017, em comemoração ao Dia das Crianças. 2.686/17 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o Ginásio Municipal de
Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho". 2.687/17 - Requer informações sobre
o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ourinhos. 2.688/17 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Comunicação, sobre a

possibilidade de se realizar campanha de conscientização, nas redes sociais e demais
veículos de comunicação, para que a população não descarte lixos e entulhos nas
ruas. 2.689/17 - Requer informações sobre os terrenos doados pela Prefeitura
Municipal que estão desprovidos de infraestrutura básica, bem como o prazo para a
realização das obras. 2.690/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
incluir no PPA, LDO e LOA a criação da Guarda Municipal na cidade de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.691/17 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
Sustentável, sobre o lago próximo ao Hospital da Unimed. Requerimentos do
Vereador Flávio Luis Ambrozim: 2.692/17 - Requer informações sobre quais ruas
receberam recapeamento asfáltico, do início do ano até a presente data, com recursos
provenientes de emendas parlamentares. 2.693/17 - Encaminha abaixo-assinado de
moradores do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, que reivindicam
providências em relação às péssimas condições da pavimentação asfáltica do bairro.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.694/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se revitalizar e construir pista de caminhada em área verde, nas
margens do Córrego Água das Furnas, próximo à Rua Henrique Terçariol.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.695/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar a marcação no campo de futebol da
Praça José Ferreira de Castro – Vila Kennedy. 2.696/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar cursos de capacitação profissional, em parceria com a
LAMBO (Liga das Associações de Moradores de Bairros de Ourinhos) e as
associações de moradores de bairros do Município. 2.697/17 - Requer informações,
junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de se doar
novas ambulâncias ao Município. 2.698/17 - Requer informações, junto à Secretaria
de Esportes, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de se
implantar o Núcleo de Formação de Atletismo no Município. 2.699/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar refletores ao redor do campo de
futebol da Praça José Ferreira de Castro - Vila Kennedy. 2.700/17 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, sobre a possibilidade de se
realizar uma feira de “food trucks”, com apresentações de teatro, música e dança, no
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 2.701/17 - Requer informações a respeito da prestação de contas do
pedalinho do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 2.702/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 459/2017, que requer informações a respeito dos
médicos ortopedistas da Rede Básica de Saúde. 2.703/17 - Requer informações a
respeito da contratação de mais médicos cardiologistas para a Rede Básica de Saúde
do Município. 2.704/17 - Requer informações a respeito da Polícia Militar do
Município. 2.705/17 - Requer informações a respeito dos profissionais da Polícia
Civil do Município. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
2.706/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar tela de proteção ao
redor do campo de futebol da Praça José Ferreira de Castro – Vila Kennedy.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.707/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.053/2017, que solicita o envio de planilha contendo
o número de ocorrências policiais com relação a furtos, mês a mês, de janeiro até a

presente data. 2.708/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.058/2017,
que solicita o envio de cópia da proposta do projeto de equacionamento em 35 anos,
do fundo único do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos - IPMO, que será apresentada para análise e aprovação da Secretaria de
Políticas de Previdência Social. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
2.709/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir Central de
Monitoramento, a ser ligada à Secretaria de Segurança, quando for concretizada.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.710/17 - Requer
informações sobre providências efetuadas em relação à Lei nº 5.071/2006, que
institui no âmbito do Município, o programa de adoção de áreas verdes, praças
públicas, de esportes e de pontos de parada de embarque e desembarque de
passageiros do transporte coletivo urbano e dá outras providências. Requerimento
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.711/17 - Requer informações, junto ao
Poder Judiciário da Comarca de Ourinhos, sobre a possibilidade de se utilizar verbas
de penas alternativas para a aquisição de câmeras de monitoramento, visando ampliar
a segurança pública em nosso Município. Requerimento do Vereador Éder Júlio
Mota: 2.712/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre a possibilidade de se
construir um jardim sensorial no Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto
Silva. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.713/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir um pesqueiro municipal em algum
dos lagos existentes no Município. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
2.714/17 - Requer informações sobre a possibilidade das Secretarias Municipais de
Educação e de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano construírem uma rampa de
acesso ao lado da escada da NEI "Benedita Fernandes Cury". Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 2.715/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se construir um trevo de acesso do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato à
Estrada de Acesso para a Rodovia Orlando Quagliato. 2.716/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de reativar o Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG)
que, além da indicação de membros natos (Delegado de Polícia e Comandante da
Polícia Militar), seja, também, constituído por profissionais da área de Assistência
Social, Eclesiástica e Lideranças de Associações de Bairros, objetivando uma melhor
adoção de providências e ações pertinentes a área de segurança do Município e
promovendo uma melhor interação entre os órgãos de segurança e a comunidade.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.717/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar estudos para estruturar a estrada de terra entre a Rua
Hermínia Crivelari Ferrari e a Avenida Joana Bacon Amadeu, na marginal da
Rodovia Raposo Tavares, efetuando serviços de asfalto, guias e galerias de águas
pluviais. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.718/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar cursos profissionalizantes na área do
comércio, visando qualificar pessoas para o mercado de trabalho. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 2.719/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar estudos visando à mudança da sinalização de "Proibido Estacionar"
para "Estacionamento Exclusivo de Veículos Oficiais", por meio de placas ou até
mesmo pintura de sinalização de solo e de parede, defronte à Farmácia e à Secretaria

Municipal de Saúde, pois outros veículos estão ocupando essas vagas. 2.720/17 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Vila Marcante, com
ações entre os Órgãos Públicos, as Polícias Civil e Militar e setores da Administração
Pública, como a Defesa Civil, objetivando fiscalizar e melhorar as condições
necessárias de habitação dos moradores. Requerimento do Vereador Flávio Luis
Ambrozim: 2.721/17 - Requer informações sobre processo para realização de
convênio entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal, objetivando
construção de Estação de Tratamento de Esgoto no Município. Na sequêcia, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do Requerimento de Urgência apresentado à
mesa: Requerimento de Urgência nº. 2.722/17 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 54/2017. 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 nº 54/2017, proveniente do Sr. Prefeito
Municipal, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$
782.000,00 (Setecentos e oitenta e dois mil reais) e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa autorizar o Poder Executivo a abrir no
Orçamento Geral do Município, o Crédito Adicional Especial, no Gabinete do
Prefeito, sendo o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), destinado à criação de
dotações para recursos a serem movimentados pelo Fundo Social de Solidariedade de
Ourinhos, para atender ao Parágrafo único, do artigo 9º da Lei Municipal nº. 2.451,
de 29 de junho de 1.983, onde consta que todos os recursos destinados ao Fundo
Social de Solidariedade de Ourinhos, deverão ser contabilizados como Receitas
Orçamentárias Municipais e a ele alocados através de dotações consignadas na Lei
Orçamentária Anual. Visa autorizar, também, o Poder Executivo a abrir no
Orçamento Geral do Município, o Crédito Adicional Especial, pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sendo o valor de R$
751.000,00 (Setecentos e cinquenta e um mil reais) para viabilizar os
empreendimentos habitacionais: Residencial Oswaldo Brizola, Recanto dos Pássaros
II e Regina Brisola na cidade de Ourinhos – SP, decorrente da Reestruturação
ocorrida em 31 de janeiro de 2017, através da Lei Complementar nº. 941, de 31 de
janeiro de 2017, onde o Programa “Minha Casa, Minha Vida” passou a fazer parte da
Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano e não mais da Secretaria Municipal de
Assistência Social e, para que as despesas possam ser empenhadas e os recursos
utilizados, deverão ser abertas novas dotações no orçamento. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 21 de agosto de 2017, Santiago de Lucas Ângelo e
demais Vereadores. O requerimento de urgência lido será deliberado na ordem do dia.
Logo após, o Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas à
mesa: Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.600/17 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Dimas Franco de Arruda. 1.601/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Engenheiro Frontim. 1.602/17
- Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Paraná. 1.603/17 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Porfírio Theodoro. 1.604/17 -

Solicita a troca da iluminação pública, por lâmpadas de LED, na viela que liga os
Jardins América, São Domingos e Ouro Fino, entre as Ruas Olívio Minucci, Antônio
Zaki Abucham, Manoel Vieira Pinto, Benedito Perino e Atílio Toloto. 1.605/17 Solicita poda de árvore na Rua Maria José Milani, próximo aos nº. s 263 e 283 Residencial Recanto dos Pássaros. 1.606/17 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Dr. Alcebíades Ferreira
de Moraes. 1.607/17 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas). Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.608/17 - Solicita a instalação de lâmpadas na Rua
Jorge Tibiriçá nº 333 - Vila Margarida. 1.609/17 - Solicita a erradicação de árvore na
Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel, defronte ao nº 170, que está com cupim. 1.610/17
- Solicita a instalação de lâmpadas na Rua Antônio Marquezano, próximo ao nº 336,
nos postes nºs 1.101 e 1.142. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.611/17 Solicita a construção de boca de lobo no Jardim Nossa Senhora Aparecida. 1.612/17 Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos do Parque Pacheco
Chaves. 1.613/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em ponto de circular na
Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao nº 419. 1.614/17 - Solicita reperfilamento
asfáltico na Rua do Expedicionário, entre os nº. s 1.917 e 2.514, nos dois sentidos.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.615/17 - Solicita melhorias na
iluminação pública da Rua João Barrile - Vila Kennedy -, no trecho onde é realizada a
“Feira da Lua”. 1.616/17 - Solicita melhorias na iluminação pública da Rua Eurico
Amaral Santos - Vila Kennedy -, no trecho onde é realizada a “Feira da Lua”.
1.617/17 - Solicita melhorias na iluminação pública da Rua Orlando Pontara - Vila
Kennedy. 1.618/17 - Solicita melhorias na iluminação pública da Rua Ovídio
Gregório de Jesus - Vila Kennedy -, no trecho onde é realizada a “Feira da Lua”.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.619/17 - Solicita a instalação de placa
de advertência (Rua Sem Saída) na Rua Serafim Signorini. Indicações do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.620/17 - Solicita, com urgência, limpeza e
desentupimento em boca de lobo na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, próximo ao nº
1.563. 1.621/17 - Solicita operação “tapa-buracos” no leito carroçável e troca de
lâmpadas queimadas na Estrada da Sobra (acesso ao Pesqueiro Alvorada). 1.622/17 Solicita a retirada de galhadas e entulhos que estão obstruindo a Rua 21 - Jardim
Itaipava. 1.623/17 - Solicita consertos no asfaltamento da Travessa Acilho de Souza
Franca - Vila Perino. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.624/17 - Solicita
a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da
Avenida Horácio Soares (trilha verde). 1.625/17 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Miguel
Cury (trilha de bike). Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.626/17 - Solicita a
instalação de redutor de velocidade na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, defronte ao nº
96 – Vila Operária. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.627/17
- Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da trilha de caminhada localizada entre as Ruas João Rolli e Maria Cavezalli
Mella – Jardim Matilde. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.628/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua
Ulysses Guimarães - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”. 1.629/17 -

Solicita a instalação de lâmpadas de LED ao redor do CEU - Centro de Esportes e
Artes Unificados -, considerando que se trata de um lugar aberto e utilizado pelos
munícipes diariamente. Indicação do Vereador Santiago de Lucas: 1.630/17 Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Celestino Lopes
Bahia e Isídia Sebastiana Araújo – Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas
“Luiz Henrique Fernandes – Kiko”. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.631/17 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas
Milton de Abreu e Álvaro Doriguello - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.632/17 - Solicita poda de árvore na
Rua Kólio Teshima, nas proximidades do nº 382 - Jardim América. 1.633/17 Solicita operação “tapa-buracos”, recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua José Brandimarte - Nova Ourinhos. 1.634/17 - Solicita operação
“tapa-buracos” ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Doutor
Diógenes Gonella Ribeiro - Nova Ourinhos. 1.635/17 - Solicita operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua João Moya Flores - Nova Ourinhos. Indicação
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.636/17 - Solicita a instalação de
redutor de velocidade na Rua Antônio Zaki Abucham, defronte à viela - Jardim Ouro
Fino. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.637/17 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Rua Paulo Sá, em frente ao Mercado Municipal, próximo ao posto
de gasolina. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.638/17 Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Osvaldo Corrêa.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.639/17 - Solicita operação
"tapa-buracos" no cruzamento das Ruas Antônio José de Souza e Amazonas e
adjacências. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.640/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Orlando
Azevedo. 1.641/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a
extensão da Rua Renato Mota. 1.642/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou
reperfilamento em toda a extensão da Rua Ipaussu. 1.643/17 - Solicita recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua José das Neves Júnior.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.644/17 - Solicita a instalação
de lâmpadas de LED na Rua Gaspar Ricardo, no trecho que compreende o Velório
Municipal e o cruzamento com a Rua Arlindo Bettio - Vila Marcante, tendo em vista
o grande número de prisões de traficantes de drogas no local, bem como trazer maior
segurança para os munícipes que se encontram no Velório Municipal no período da
noite. 1.645/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Don José Marello, no trecho
entre a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua Cardoso Ribeiro. 1.646/17 - Solicita
melhorias no trevo de acesso da Rua Pedro Migliari "Tico" à Rodovia Mello Peixoto.
1.647/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua
João Lopes Martins. 1.648/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os
cruzamentos da Rua Pedro Toloto. 1.649/17 - Solicita melhorias na iluminação
pública em toda a extensão das Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio Prado, a fim de
inibir a prostituição existente nessas vias públicas. A seguir, o Senhor Presidente
solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das Moções apresentadas:
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 158/17 - De congratulações aos
alunos, professores e direção da EMEF "Profa Amélia Abujamra Maron". Moção dos

Vereadores Salim Mattar e Edvaldo Lúcio Abel: 159/17 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Valdir Vitor da Silva. Moção do Vereador Éder Júlio Mota:
160/17 - De congratulações ao Deputado Estadual Ricardo Madalena, pelo grande
empenho na conquista da duplicação da Rodovia Raposo Tavares. Moções do
Vereador Cícero de Aquino: 161/17 - De congratulações à Concremax – Concreto
de Ourinhos LTDA, pela doação de 200 m² de alambrado 3” FIO 12 (largura 20,00 x
altura 5,00), que possibilitará melhorias nas instalações do campo de futebol da
Sandiza, facilitando as atividades desenvolvidas pelas crianças atendidas no local.
162/17 - De congratulações ao Sr. Carlos Roberto Serafim, proprietário da Eletro
Service Materiais Elétricos, pela doação de oito postes, que possibilitará melhorias
nas instalações do campo de futebol da Sandiza, facilitando as atividades
desenvolvidas pelas crianças atendidas no local. Moção do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 163/17 - De congratulações ao 1º Sargento PM Silas Fermino Cunha, da
1ª Companhia do 31º Batalhão da Polícia Militar do Interior, por ter se destacado
durante o mês de julho, com profissionalismo e amor à causa policial e pública.
Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 164/17 - De repúdio ao ato de racismo
praticado por loja da Starbucks à garota de 11 anos, que frequentava o
estabelecimento com os pais Jorge e Tatiane Timi, em São Paulo. Moção dos|
Vereadores Salim Mattar e Anísio Aparecido Felicetti: 165/17 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Luiz Carlos Spósito (Purunga do Táxi). Moções do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 166/17 - De apoio à Semana Nacional da Família,
realizada de 13 à 19 de agosto de 2017 pela CNBB com o tema “Família, uma luz
para a vida em sociedade”. 167/17 - De congratulações à Escola de Futebol Nova
Geração, pela participação na Copa Internacional de Futebol Mirim, se consagrando
campeã em duas modalidades. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo
Lúcio Abel solicitou que a discussão e a votação dos requerimentos e moções
fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por
qualquer dos Senhores Vereadores presentes. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido do Sr. Vereador, aprovado por unanimidade.
Não havendo pedidos em destaque, o Senhor Presidente c olocou em discussão os
Requerimentos nº. s 2.658 a 2.721/2017 e as Moções nº. s 158, 160 a 164, 166 e
167/2017, bem como o Requerimento nº. 2.447/17. A seguir, fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio
Abel, Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto, Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido
Felicetti, Caio César de Almeida Lima, Santiago de Lucas Ângelo e Flávio Luis
Ambrozim. Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos foram
colocados em votação e aprovados por unanimidade. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a supressão do intervalo
regimental para a continuidade dos trabalhos. Findo o horário regimental, o Sr.
Presidente colocou em deliberação do plenário a solicitação do Vereador,
aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o
Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a
explicação pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova
chamada 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, Éder Júlio Mota,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 2.722/2017 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 54/2017, proveniente do Sr.
Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no
valor de R$ 782.000,00 (Setecentos e oitenta e dois mil reais) e dá outras
providências. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou a
consignação de sua presença. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o
Requerimento de Urgência nº. 2.722/17 foi colocado em votação nominal e aprovado
com doze votos favoráveis e dois votos contrários. Por já contar com os pareceres
favoráveis lidos, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 54/2017
de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Especiais no valor de R$ 782.000,00 (Setecentos e oitenta e dois mil reais) e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação
e foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 37/2017, oriundo do Senhor Prefeito Municipal que
altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. O Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº. 06/2017
proveniente do Vereador Caio César de Almeida Lima que dispõe sobre a criação
da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família do Município de
Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Caio César de
Almeida Lima, Abel Diniz Fiel, Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada,
Aparecido Luiz, Anísio Aparecido Felicetti e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente colocou em votação e foi
aprovado por unanimidade. Aprovado o Projeto de Resolução nº 06/2017, o Sr.
Presidente nomeou os Senhores Vereadores Caio César de Almeida Lima Presidente, Éder Júlio Mota e Raquel Borges Spada para integrarem a criação da
Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família do Município de Ourinhos.
Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução
nº. 07/2017 oriundo do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que cria Comissão de
Assuntos Relevantes, destinada a obter e analisar informações a respeito da
suspensão da transferência dos recursos financeiros em 2017, no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, o Senhor Presidente colocou em votação e foi aprovado por
unanimidade. Aprovado o Projeto de Resolução nº 07/2017, o Sr. Presidente
designou os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel - Presidente, Éder Júlio
Mota e Aparecido Luiz para comporem a Comissão de Assuntos Relevantes
destinada a obter e analisar informações a respeito da suspensão da transferência
dos recursos financeiros em 2017, no âmbito do Programa Nacional de

Alimentação Escolar – PNAE. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto, Edvaldo Lúcio Abel, Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís Ambrozim,
Aparecido Luiz, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias. Não havendo
mais orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu muito a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima Sétima
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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