ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 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 nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e
vinte e cinco 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 Trigésima Quarta Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Araujo
Dauage. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente que realizasse a chamada
para a 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,
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 Senhor Presidente declarou aberta a presente
Sessão Ordinária e colocou em votação a Ata da 33ª. Sessão Ordinária, aprovada por
unanimidade. Dando continuidade, 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. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura na íntegra do
Ofício nº. 5554/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo bem como dos
ofícios do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos referentes aos processos TC nº.
3123/2014, 3131/2014 e 1246/2015. Os ofícios que acabaram de ser lidos foram
encaminhados por e-mails para todos os Senhores Vereadores. Logo após, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº. s 2.371 e
2.652/2017 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº. s 2.378 e
2.634/2017 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 2.524 e
2.537/2017 do Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 2.396,
2.398, 2.399, 2.400 e 2.630/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimento nº. 2.545/2017 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. s
2.409, 2.411, 2.412, 2.414, 2.434, 2.437, 2.438, 2.440, 2.454, 2.455, 2.461, 2.462,
2.463, 2.465, 2.466, 2.467, 2.469, 2.470, 2.471, 2.472, 2.473, 2.474, 2.475, 2.476,
2.477, 2.478, 2.480, 2.481, 2.485, 2.489, 2.492, 2.495, 2.497, 2.500, 2.501, 2.506,
2.509, 2.516, 2.522, 2.526, 2.528, 2.529, 2.538, 2.541, 2.551, 2.553, 2.564, 2.566,

2.568, 2.572, 2.573, 2.574, 2.576, 2.586, 2.589, 2.593, 2.594, 2.597, 2.606, 2.607,
2.613, 2.614, 2.615, 2.619, 2.622, 2.642, 2.644, 2.646, 2.647 e 2.651/2017 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 2.445 e 2.654/2017 do Vereador
Flávio Luis Ambrozim e Requerimentos nº. s 2.390, 2.392 e 2.403/2017 da Vereadora
Raquel Borges Spada. Ofício nº 86/04/2017 do IPMO – INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
OURINHOS, encaminhando resposta ao Requerimento nº 2.708/2017, do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. Ofícios da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
SMPF-284/2017,encaminhando Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria,
referentes ao período de 15/08 a 27/09/2017, do nº 152 a 181; e Ofício
SPMF/Contabilidade 283/2017, informando do recebimento de recursos da União. Os
ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da
Casa. A seguir, o Sr. Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 83/17 de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada que cria o "Projeto Sorrir" no município de Ourinhos, com a finalidade
de se incentivar o desenvolvimento de atividades voltadas para o lazer, esporte e
educação de crianças e adolescentes e dá outras providências. Projeto de Lei nº.
84/17 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. Projeto de Lei nº. 85/17 de procedência 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. Projeto de Lei nº.
86/17 de iniciativa 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. Projeto de Lei nº. 87/17 de autoria dos Vereadores Abel Diniz
Fiel, Caio César de Almeida Lima e Raquel Borges Spada Prefeito Municipal que
proíbe o acesso a materiais educativos sobre orientação sexual de crianças e
adolescentes até os 14 (quatorze) anos de idade, no âmbito do Município de
Ourinhos. Projeto de Lei Complementar nº. 30/17 oriundo do Prefeito Municipal
que dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e não tributários e do
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 2017 com anistia de juros e multa de mora
para quitação ou parcelamento dos débitos no âmbito da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras providências. Projeto de Resolução nº. 10/17
proveniente dos Senhores Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota,
Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto e Abel Diniz Fiel que dispõe sobre a
prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada para realizar
estudos para regulamentar as atividades de comercialização de alimentos pelos
vendedores ambulantes e em “food trucks” no município de Ourinhos. Projeto de
Resolução nº. 11/17 de iniciativa dos Vereadores Carlos Alberto Costa Prado e

Santiago de Lucas Ângelo que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de
Segurança Pública no município de Ourinhos. As matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres,
exceto o Projeto de Resolução nº.10/2017 que será deliberado na ordem do dia da
presente sessão, conforme preceitua o regimento interno. O Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Parecer referente à
prestação de contas das despesas com publicidade da Prefeitura Municipal e da SAE
relativo ao segundo semestre de 2017 bem como a leitura de parecer favorável
emitido ao projeto de lei em tramitação: Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento : Senhor Presidente, Após realizadas as indispensáveis
análises a respeito do Protocolo nº. R-00000626/2017 de 2017-08-10, referente à
Prestação de Contas das Despesas com Publicidade referente ao 2º trimestre do
Exercício de 2017, na forma que especifica, não havendo qualquer óbice, e como
Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto
ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2017. Abel Diniz Fiel –
Presidente; Santiago de Lucas Ângelo – Vice-Presidente; Cícero de Aquino Relator. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº. 80/2017: Senhor Presidente, Após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Aparecido Luiz, que dispõe sobre
denominação de via pública (Travessa Hugo Rosa), 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, 9 de outubro de 2017. Caio César de Almeida Lima –
Relator, Aparecido Luiz - Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. O
projeto cujo parecer favorável acaba de ser lido poderá ser inserido na Ordem do Dia
nas próximas sessões. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.027/17 - Requer informações, junto à
Defesa Civil de Ourinhos, sobre a possibilidade de se criar um canal exclusivo para
emissão de alerta para a população sobre os riscos provocados pelas chuvas e dicas
de prevenção contra acidentes, por meio de ações de autoproteção e proteção
comunitária. 3.028/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
centro de doações gerais, para viabilizar e facilitar aos munícipes e às empresas
interessadas a realização de qualquer tipo de doação para entidades assistenciais e/ou
programas sociais nas áreas da educação, saúde e assistência social. Requerimentos
do Vereador Aparecido Luiz: 3.029/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar estudos visando à realização de parceria entre a Secretaria Municipal de
Assistência Social e os artistas de rua do nosso Município. 3.030/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.590/2017, que solicita poda de árvore na Rua Dirce
Barioto Brianez, defronte ao nº 144. 3.031/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.599/2017, que solicita poda de árvore na Rua Dirce Barioto Brianez,
defronte ao nº 145. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
3.032/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de
combate e prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho. 3.033/17 - Requer

informações sobre a possibilidade de se conceder a gestão dos parquímetros à
Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas - A.M.O. - S.I.M.
-, bem como dos recursos gerados por estes equipamentos que serão instalados no
Município. 3.034/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar cursos e
oficinas de geração de trabalho e renda, tais como: artesanato, culinária, crochê, corte
e costura, padaria artesanal, cabeleireiro e manicure, incentivando os munícipes a
conquistarem autonomia financeira. 3.035/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar uma maior divulgação quanto à distribuição gratuita de
mudas de árvores realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, de forma a contribuir com a arborização
do Município. 3.036/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar as
vagas em creches e escolas municipais para o ano letivo de 2018. 3.037/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reformas, revitalização e manutenção
necessárias na infraestrutura de todas as escolas e creches públicas de nossa cidade,
no próximo período de férias dos alunos. Requerimento do Vereador Aparecido
Luiz: 3.038/17 - Reitera, em todos os expressos termos, a Indicação nº 192/2017, que
solicita a implantação de cobertura do ponto de ônibus circular na Rua Radialista
Paulo Rufino dos Santos nº 75, defronte à Associação de Moradores de Bairros do
Parque Pacheco Chaves e Jardim Nossa Senhora Aparecida. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 3.039/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à revitalização da Praça Melo Peixoto.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.040/17 - Requer
informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 6.095/2014, que dispõe
sobre a divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com
especialistas, exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde e dá outras providências.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 3.041/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do
Jardim Flórida. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.042/17 Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 6.320/2016, que
dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que
aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do Município há mais de 24
horas. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.043/17 - Requer
informações a respeito do motivo das cirurgias eletivas estarem sendo canceladas, das
últimas semanas do final do mês de setembro ao início do mês de outubro. 3.044/17 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.650/2017, que solicita manutenção do
pavimento asfáltico em frente ao ponto de ônibus da Rua Antônio Francisco Saladini
- Parque Pacheco Chaves. 3.045/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
773/2017, que solicita melhorias no passeio público/trilha de caminhada, situado na
Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, após a linha do trem. Requerimento do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo: 3.046/17 - Requer informações sobre as emendas
parlamentares dos Governos Estadual e Federal, que entraram no Município, nos
últimos três anos, discriminando nomes dos deputados, valores e destinos.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.047/17 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 774/2017, que solicita a construção de barra de contenção lateral
em toda a extensão da Avenida André Monteiro Rodrigues, que liga o Jardim das

Paineiras com a rotatória da Faculdade Estácio de Sá, nas laterais direita e esquerda,
para evitar acidentes. 3.048/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 775/2017,
que solicita pavimentação asfáltica na Avenida Anel Viário, entre o AME “Dr. Paulo
César Saldanha Rodrigues” e o Jardim Guaporé. 3.049/17 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 777/2017, que solicita a instalação de iluminação pública em toda
a extensão da Avenida Anel Viário, entre o AME “Dr. Paulo César Saldanha
Rodrigues” e o Jardim Guaporé. 3.050/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 804/2017, que solicita a implantação de lombofaixa na Avenida Dr. Altino Arantes,
próximo à SAE. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 3.051/17 Requer informações sobre a possibilidade de se reativar o ponto de ônibus circular da
Rua Lázaro Amaro Moreira, defronte ao nº 22 - Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.052/17 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 961/2017, que solicita pavimentação
asfáltica na Rua Alpino Buratti, próximo ao nº 138. 3.053/17 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 980/2017, que solicita implantação de ponto de ônibus para os
alunos da APAE no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 3.054/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se criar parcerias e/ou concessões para uso de espaços do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, a fim de serem utilizados como praça de
alimentação por restaurantes e lanchonetes. 3.055/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se interligar as câmeras de monitoramento e os radares do Município
ao "Detecta", sistema de monitoramento inteligente do Governo do Estado de São
Paulo. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 3.056/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à revitalização do
canteiro central da Avenida Milton Machado. Requerimento do Vereador Santiago
de Lucas Ângelo: 3.057/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) junto ao ISS (Imposto Sobre Serviços).
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.058/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar evento comemorativo em todas as
creches do Município, no dia 12 de outubro, pelo Dia das Crianças. 3.059/17 Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar no site da Prefeitura
Municipal uma lista com os nomes e contatos de todos os podadores de árvores,
credenciados pelo Executivo. 3.060/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir uma passagem em nível interligando as Ruas 9 de Julho e Venceslau
Braz, de forma a facilitar o acesso bairro/centro no Município. 3.061/17 - Requer
informações a respeito das ações, planos e estudos realizados visando reduzir os
gastos e cortar despesas, de forma responsável, para que o Município possa enfrentar
com responsabilidade o grave momento de crise nacional que o País está vivendo.
3.062/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar o controle de
pragas urbanas no Município, tendo em vista o grande número de escorpiões, aranhas
e ratos encontrados. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 3.063/17 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o Sistema de Lazer Quadra
4 e instalar academia de saúde - Jardim Guaporé. Requerimentos do Vereador
Salim Mattar: 3.064/17 - Encaminha minuta de projeto de lei, que dispõe sobre
alteração da Lei nº. 5.151, de 12 de abril de 2007, que assegura vagas aos idosos, em

estacionamentos públicos e privados, nos termos do artigo 41 da Lei nº. 10.741/2003
(Estatuto do Idoso). 3.065/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando à instalação de semáforo no cruzamento das Ruas João de
Pontes e Lázaro Gardin, próximo ao Colégio Pólis Kids. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 3.066/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos visando à realização da semana “Todos Contra a Pedofilia”.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 3.067/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se implantar rotatória na
confluência das Ruas Pedro Migliari "Tico", Ataliba Leonel e João Villar Péres.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 3.068/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Os requerimentos lidos serão
apreciados no presente expediente. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao VicePresidente que realizasse a leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.949/17 - Solicita a construção de guias e sarjetas na
Rua Mariano Bressanin - Jardim Anchieta. Indicações do Vereador Aparecido Luiz:
1.950/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Vicentino Diego Robles Godoy - Parque Pacheco Chaves. 1.951/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Geraldo Jacob Tavares Parque Pacheco Chaves. 1.952/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Lázaro Rodrigues Mesquita - Parque Pacheco Chaves.
1.953/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Vitório Bianchi - Parque Pacheco Chaves. 1.954/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Nelson Marcelino da Silva - "Capitão" Parque Pacheco Chaves. 1.955/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Radialista Paulo Rufino dos Santos - Parque Pacheco Chaves.
Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.956/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Maria Anunciação Jardim - Jardim
Itamaraty. 1.957/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Padre Bento - O Apóstolo da Caridade - Jardim Itamaraty. 1.958/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Roque de Carvalho Jardim Itamaraty. 1.959/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Sargento Douglas Florêncio - Jardim Itamaraty. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.960/17 - Solicita roçada, limpeza e pintura
de guias e sarjetas em toda a extensão dos Jardins Josefina e Colúmbia e da Vila
Brasil. 1.961/17 - Solicita roçada, limpeza e pintura de guias e sarjetas em toda a
extensão do Jardim Anchieta e do Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. 1.962/17 - Solicita roçada, limpeza e pintura de guias e sarjetas em toda
a extensão do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau e do Conjunto
Habitacional Caiuá. 1.963/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Antônio Raposo Tavares. Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.964/17 - Solicita a retirada de galhada na Rua João Moya
Restoy, próximo ao nº 117. 1.965/17 - Solicita uma nova pintura de sinalização de
solo na Rua Marechal Deodoro, criando vagas de estacionamento para idosos e
pessoas com deficiência, defronte à Igreja São Pio X. 1.966/17 - Solicita a destinação

de profissionais técnicos de saúde bucal ao Projeto "Sorria Ourinhos". 1.967/17 Solicita a implantação de lombofaixa ou lombada na Avenida Domingos Perino,
defronte ao nº 546. 1.968/17 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Luiz Nogueira - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante. 1.969/17 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Ladeira Rio de Janeiro - Vila Margarida. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 1.970/17 - Solicita uma nova pintura de sinalização
de solo defronte ao Tiro de Guerra 02-026. Indicações do Vereador Aparecido
Luiz: 1.971/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Deoclides Tavares - Jardim Nossa Senhora Aparecida. 1.972/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Acácio Souza Melo Jardim Nossa Senhora Aparecida. 1.973/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Valdir Pires - Parque Pacheco Chaves. 1.974/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Joaquim Lopes
– Parque Pacheco Chaves. 1.975/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rua Amário Bressanin - Parque Pacheco Chaves. 1.976/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Teciano
Bressanim - Parque Pacheco Chaves. 1.977/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Francisco Menezes - Parque Pacheco Chaves.
1.978/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Antônio Francisco Saladini - Parque Pacheco Chaves. 1.979/17 - Solicita a instalação
de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Onofre Alves Moreira - Parque
Pacheco Chaves. 1.980/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Maria Pacheco e Chaves - Parque Pacheco Chaves. Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.981/17 - Solicita pintura de sinalização de solo
na Rua João de Pontes, próximo ao Colégio Pólis Kids nº 519 - Jardim Paulista.
Indicações do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 1.982/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Adonias de Souza Lopes - Jardim
Itamaraty. 1.983/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Afonso de Martos Filho - Jardim Itamaraty. 1.984/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Amando Meira Barros - Jardim
Itamaraty. 1.985/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Arlindo Bellei - Jardim Itamaraty. 1.986/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Diógenes Christoni - Jardim Itamaraty. 1.987/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua João de
Almeida Prado - Jardim Itamaraty. 1.988/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua João Francisco de Paula - Jardim Itamaraty. 1.989/17
- Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Jonas de
Oliveira e Silva - Jardim Itamaraty. 1.990/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua José Cury - Jardim Itamaraty. 1.991/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Felipe - Jardim
Itamaraty. 1.992/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da
Rua Lauro Zimmermann Filho - Jardim Itamaraty. Indicações do Vereador Éder
Júlio Mota: 1.993/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Rua
José de Bastiani - "Expedicionário", em trecho paralelo ao córrego. 1.994/17 -

Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda extensão na Rua Tibúrcio
Silveira. 1.995/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
extensão na Rua Antônio Miguel Pereira. Indicação do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.996/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os
cruzamentos da Rua Francisco Pires - Jardim Bela Vista. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.997/17 - Solicita pintura de sinalização de solo e
instalação de placas de sinalização em toda a extensão da Rua Antônio Raposo
Tavares. 1.998/17 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de
sinalização em toda a extensão da Avenida Amador Bueno. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 1.999/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua José Robles Agrela - Jardim Itamaraty. 2.000/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Maria Paulina
Melchior da Silva - Jardim Itamaraty. 2.001/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua Raphael Noschesi - Jardim Itamaraty. 2.002/17 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Heraldo
Nascimento Abujamra - Jardim Itamaraty. 2.003/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Cleudimilson Aparecido Camargo Cruz
- Jardim Nossa Senhora Aparecida. 2.004/17 - Solicita a instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rua João Batista Monteiro - Jardim Nossa Senhora
Aparecida. Indicações do Vereador Salim Mattar: 2.005/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Augusto Paschoal com a Rua
Padre Rui Cândido da Silva. 2.006/17 - Solicita pintura de sinalização de solo
(PARE) no cruzamento da Rua Antônio Guilherme da Silva com a Rua Padre Rui
Cândido da Silva. 2.007/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no
cruzamento da Rua Ipiranga com a Rua Padre Rui Cândido da Silva. 2.008/17 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Francisco
Nunes de Mello com a Rua Padre Rui Cândido da Silva. 2.009/17 - Solicita pintura
de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Constituição com a Rua Padre
Rui Cândido da Silva. 2.010/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no
cruzamento da Rua Alpino Buratti com a Rua Padre Rui Cândido da Silva. 2.011/17 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Antônio
Bertagnoli com a Rua Padre Rui Cândido da Silva. 2.012/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Almiro Cardoso Pereira com a
Rua Padre Rui Cândido da Silva. 2.013/17 - Solicita pintura de sinalização de solo
(PARE) no cruzamento da Rua José Dias Negrão com a Rua Padre Rui Cândido da
Silva. 2.014/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da
Rua Antônio Ruiz com a Rua Padre Rui Cândido da Silva. 2.015/17 - Solicita pintura
de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Leontino Ferreira de Campos
com a Rua Padre Rui Cândido da Silva. Indicações do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 2.016/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os
cruzamentos da Rua Antônio Soares da Silva – Vila Boa Esperança. 2.017/17 Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos Rua João Pedrotti –
Nova Ourinhos. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.018/17 Solicita pintura de faixa de pedestres defronte à EMEF "Profa. Jandira Lacerda
Zanoni" – Jardim Itamaraty. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:

2.019/17 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Avenida Dr. Altino
Arantes, defronte ao nº 1.155, devido ao grande número de veículos que transitam
pelo local em alta velocidade. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
2.020/17 - Solicita providências em terreno localizado na Rua José Netto, ao lado do
nº 18. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura das Moções apresentadas: Moções do Vereador Abel Diniz Fiel: 216/17 - De
congratulações à Igreja Apostólica Graça para as Nações Agnus Ourinhos, pelos
excelentes serviços prestados desde a sua instalação em nosso Município, bem como
pelo belíssimo trabalho do Pastor Francisco Claudio da Silva Guidio. 217/17 - De
congratulações à Comunidade Plena Adoração, pelos excelentes serviços prestados
desde a sua instalação em nosso Município, bem como pelo belíssimo trabalho do
Pastor Sérgio Silva de Oliveira. 218/17 - De congratulações à Igreja do Evangelho
Quadrangular, pelos excelentes serviços prestados desde a sua instalação em nosso
Município, bem como pelo belíssimo trabalho do Pastor Anderson Aparecido Pereira.
219/17 - De congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Jardim
Colorado, pelos excelentes serviços prestados desde a sua instalação em nosso
Município, bem como pelo belíssimo trabalho do Dirigente Irmão Sebastião Simão
da Silva. 220/17 - De congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do
Jardim Anchieta, pelos excelentes serviços prestados desde a sua instalação em nosso
Município, bem como pelo belíssimo trabalho do Pastor Alexsandro Ananias
Sanches. 221/17 - De congratulações à Igreja Geração Eleita, pelos excelentes
serviços prestados desde a sua instalação em nosso Município, bem como pelo
belíssimo trabalho do Pastor Valdemir Ferreira. 222/17 - De congratulações à Igreja
Evangélica Remidos em Cristo, pelos excelentes serviços prestados desde a sua
instalação em nosso Município, bem como pelo belíssimo trabalho do Pastor
Cristiano Peres. Moções do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 223/17 - De pesar
pelo falecimento da Sra. Anna Teodora de Souza. 224/17 - De congratulações à
Universidade Aberta à Terceira Idade das Faculdades Integradas de Ourinhos - UATIFIO - e à brilhante participação das alunas no lançamento do Livro “Ser Mulher”, em
comemoração ao Dia do Idoso. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 225/17 - De
congratulações ao Pastor Rosenildo Lopes, pelo seu 42º aniversário, comemorado no
dia 04 de outubro. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 226/17 - De
congratulações ao Sr. Márcio José dos Santos “Puruca”, pela dedicação ao Esporte no
município de Ourinhos e à Escola de Futebol Nova Geração, pelas inúmeras
conquistas representando a nossa cidade. 227/17 - De repúdio ao MEC - Ministério
da Educação -, pela proposta de inserção de ideologia de gênero nos currículos
escolares na BNCC - Base Nacional Comum Curricular. 228/17 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Luiz Carlos Corrêa. Moção do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 229/17 - De congratulações e aplausos ao Projeto “Sorria Ourinhos”,
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 230/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Hélio Augusto. Moção
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 231/17 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Helena do Rego. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 232/17 - De
congratulações à equipe de oncologia envolvida na Campanha “A vida é bem melhor
em cores. Previna-se”, que trata da Campanha Outubro Rosa: contra o câncer de

mama. 233/17 - De congratulações ao Excelentíssimo Senhor Dr. Adelino Lorenzetti
Neto, pela comemoração de seu aniversário no dia 10 de outubro. As moções de
congratulações e repúdio lidas serão deliberadas no presente expediente enquanto as
de pesares encontram-se aprovadas na forma regimental. Dando continuidade , o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos de Urgências apresentados à
mesa: Requerimento de Urgência nº. 3.069/17 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº.30/2017. 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 Complementar nº 30/2017,
proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débitos
tributários e não tributários e do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2017 com
anistia de juros e multa de mora para quitação ou parcelamento dos débitos no âmbito
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa acelerar a aprovação do Projeto de Lei
Complementar, que tem como objeto instituir o programa de recuperação fiscal da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE – 2017 – possibilitando
pagamento dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, de
pessoas físicas e jurídicas, de forma parcelada com desconto nos acréscimos de juros
e da multa de mora de dívida ativa e autorizar o parcelamento dos créditos tributários
e não tributários não inscritos em dívida ativa. O Projeto de Lei Complementar
justifica-se pela necessidade de possibilitar a regularização de débitos fiscais
judicializados e não judicializados. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto
seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 9 de
outubro de 2017, Santiago de Lucas Ângelo – autor e assinado pela maioria dos
Vereadores. Requerimento de Urgência nº. 3.070/17 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº. 84/2017. 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 84/2017, proveniente do 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. JUSTIFICATIVA: A
presente matéria pretende acelerar o processo para alteração dos 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: I)
Programa 0071 – Gestão da Educação Infantil. II) Programa 0072 – Gestão do Ensino
Fundamental. III) Programa 0074 – Gestão da Merenda Escolar IV) Programa 0075 –
Gestão da Quota Salário Educação. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto
seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 9 de
outubro de 2017, assinado pela maioria dos Vereadores. Requerimento de Urgência
nº. 3.071/17 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 85/2017.
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 85/2017, proveniente do 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. JUSTIFICATIVA: A presente matéria pretende acelerar o
processo para alteração dos 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: I) Programa 0113 - Gestão em Saúde da Assistência
Farmacêutica. II) Programa 0161 - Gestão de Infraestrutura e Obras. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 9 de outubro de 2017, assinado pela maioria dos
Vereadores. Requerimento de Urgência nº. 3.072/17 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº. 86/2017. 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 86/2017, proveniente do Prefeito
Municipal, que altera os Anexos II, 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. JUSTIFICATIVA: A
presente matéria pretende acelerar o processo para alteração dos 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:
Programa 0000 (Encargos Especiais). Programa 0001 (Gestão de Governo).
Programa 0002 (Gestão Administrativa do Gabinete). Programa 0020 (Gestão
Administrativa da SMA). Programa 0030 (Planejamento e Gestão Assistencial).
Programa 0031 (Gestão do FMAS- Proteção Básica). Programa 0032 (Gestão do
FMAS- Proteção Especial de Média Complexidade). Programa 0040 (Gestão de
Assuntos Jurídicos). Programa 0050 (Gestão da Ação Cultural). Programa 0070
(Gestão Administrativa da SME). Programa 0070 (Gestão Administrativa da SME).
Programa 0071 (Gestão da Educação Infantil). Programa 0072 (Gestão do Ensino
Fundamental). Programa 0073 (Gestão do FUNDEB). Programa 0080 (Gestão
Administrativa da SMER). Programa 0081 (Gestão de Esportes e Recreação).
Programa 0100 (Gestão Administrativa da SMPF) Programa 0110 (Gestão
Administrativa da SMS). Programa 0111 (Gestão em Saúde da Atenção Básica).
Programa 0114 (Gestão da Vigilância em Saúde). Programa 0121 (Gestão dos
Serviços Funerários). Programa 0122 (Gestão do Terminal Rodoviário). Programa
0123 (Gestão de Parques, Praças e Jardins). Programa 0130 (Gestão do Meio
Ambiente). Programa 0140 (Gestão Governamental). Programa 0141 (Gestão do
Centro de Serviços). Programa 0150 (Gestão da Comunicação). Programa 0160
(Gestão Administrativa da SMIDU). Programa 0161 (Gestão de Infraestrutura e
Obras Públicas). Programa 0162 (Gestão de Desenvolvimento Urbano). Programa
0163 (Gestão de Trânsito e Transportes Concedidos). Programa 0170 (Gestão de
Desenvolvimento Econômico). Programa 0171 (Gestão da Agricultura). Programa
9999 (Reserva de Contingência). Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja

apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 9 de
outubro de 2017, Os requerimentos de urgência lidos serão deliberados na ordem do
dia. 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 de nº.s
3.027 a 3.068/2017 e as Moções de nº.s 216 a 222, 224 a 227, 229, 232 e 233/2017.
A seguir, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Cícero de Aquino, Caio César de Almeida Lima e Abel Diniz Fiel. Não havendo mais
quem queira se manifestar, os requerimentos e 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 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, Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Salim Mattar e Santiago
de Lucas Ângelo (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 3.069/17 de autoria
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº 30/2017. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Santiago de Lucas Ângelo e Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal e APROVADO com treze
votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Edvaldo Lúcio Abel para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu
a sessão para o tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
parecer: Parecer do relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº. 30/2017,
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, oriunda do Prefeito Municipal, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e não tributários e do Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS 2017 com anistia de juros e multa de mora para quitação
ou parcelamento dos débitos no âmbito da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos - SAE 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 9 de outubro de 2017, Edvaldo Lúcio Abel Relator. Com o
parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº. 30/2017 . Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação nominal e APROVADO com treze votos favoráveis. A seguir, Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 3.070/17 de
autoria da maioria dos Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei nº. 84/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em

votação nominal e APROVADO com treze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência o Sr. Presidente nomeou o Vereador Flávio Luís Ambrozim
para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o tempo
necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer: Parecer
do relator especial ao Projeto de Lei nº.84/2017, Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, oriunda do 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, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 9 de
outubro de 2017, Flávio Luís Ambrozim – Relator. Com o parecer favorável lido, o
Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº.84/2017. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Logo após, Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
3.071/17 de autoria da maioria dos Vereadores que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº. 85/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação nominal e APROVADO com treze votos favoráveis. Aprovado
o requerimento de urgência o Sr. Presidente nomeou o Vereador Mário Sérgio
Pazianotto para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o
tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer: Parecer
do relator especial ao Projeto de Lei nº.85/2017, Senhor Presidente, Após analisar a
matéria supra, oriunda do 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, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 9 de
outubro de 2017, Mário Sérgio Pazianoto - Relator. Com o parecer favorável lido, o
Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº.85/2017. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. A
seguir, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
3.072/17 de autoria da maioria dos Vereadores que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº. 86/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação nominal e APROVADO com treze votos favoráveis. Aprovado
o requerimento de urgência o Sr. Presidente nomeou a Vereadora Raquel Borges
Spada para atuar como relatora especial ao projeto e suspendeu a sessão para o tempo
necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer: Parecer
da relatora especial ao Projeto de Lei nº.86/2017. Senhor Presidente, Após analisar a
matéria supra, oriunda do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II, 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, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 9 de
outubro de 2017, Raquel Borges Spada – Relatora. Com o parecer favorável lido, o
Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº.86/2017. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 57/2017
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. Fez o uso da palavra o Vereador Caio César de
Almeida Lima. Não havendo mais quem queira se manifestar, o Senhor Presidente
colocou o Projeto de Lei nº 57/2017 em votação, APROVADO por unanimidade.
Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº.
10/2017 oriundo dos Senhores Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio
Mota, Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto e Abel Diniz Fiel que dispõe sobre a
prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada para realizar
estudos para regulamentar as atividades de comercialização de alimentos pelos
vendedores ambulantes e em “food trucks” no município de Ourinhos. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou o Projeto de
Resolução nº 10/2017 em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
Requerimento nº. 3.073/2017 apresentado à mesa pedindo a abertura de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, contendo cinco assinaturas: Requerimento nº.
3.073/2017 – Requer a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI
-, destinada a investigar e fiscalizar o gerenciamento dos encaminhamentos da
unidade de pronto atendimento – UPA para a Santa Casa, cirurgias eletivas e recursos
destinados dos Governos Federal, Estadual e Municipal. Requeremos mais, que toda
a documentação e os requerimentos solicitando informações ao Poder Executivo,
Santa Casa e Gepron, sejam providenciadas de forma célere e urgente. Especificação
dos Fatos: Considera-se a denúncia (anexa) recebida. Enquadramento Legal: Lei
Orgânica do Município – Artigos 52 e 53; Regimento Interno – Resolução nº 04, de 9
de junho de 1993 – artigos 77 e 91; Decreto-Lei 201/67, artigo 4º, VII e VIII.
Número de Membros Integrantes da CPI: A Comissão Parlamentar de Inquérito
será integrada por 05 (cinco) vereadores, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Prazo de Funcionamento: O prazo de funcionamento da Comissão será de
180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, findo os quais será
elaborado o competente relatório concludente para apreciação do Plenário. Sala das
Sessões, 09 de outubro de 2017, assinado pelos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Flávio Luís Ambrozim, Santiago de Lucas Ângelo, Abel Diniz Fiel e Carlos Alberto
Costa Prado. Por questão de ordem, o Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do
plenário que o número de integrantes da CPI passasse de 05 (cinco) para 07 (sete). O
Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel que foi APROVADO por unanimidade. Feita a leitura e conforme o artigo
nº. 78 do regimento interno, o Senhor Presidente declarou que a Comissão

Parlamentar de Inquérito referente ao Requerimento nº. 3.073/2017 está constituída,
passando então para o sorteio dos integrantes. O Sr. Presidente convidou os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Salim Mattar, Alexandre Florêncio Dias, Raquel
Borges Spada e Carlos Alberto Costa Prado para acompanharem o sorteio. Colocadas
as cédulas contendo os nomes dos Senhores Vereadores na urna, o Sr. Presidente
solicitou ao servidor Eduardo Dutra, da Câmara Municipal, a retirada de sete cédulas
da urna. Em seguida, o Senhor Presidente declarou sorteados para integrarem a CPI
os Senhores Vereadores: Salim Mattar, Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel,
Raquel Borges Spada, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz e Alexandre Florêncio
Dias. O Senhor Presidente solicitou aos integrantes da CPI que se reúnam, desde já,
para a eleição do Presidente e do Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito
referente ao Requerimento nº. 3.073/2017. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Vereador Abel Diniz Fiel. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia fizeram o uso da palavra, os Senhores Vereadores Flávio Luís
Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada
e Alexandre Araujo Dauage. 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 Trigésima Quarta 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

