ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA 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 quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas
e vinte e dois minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Quadragésima Segunda
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Araujo Dauage. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 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, 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 e colocou em votação as Atas da 41ª.
Sessão Ordinária e da 9ª. Sessão Extraordinária, aprovadas por unanimidade. Por
questão de ordem, o Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento da Sra. Maria Conceição da Silva Vieira. Por questão de
ordem, o Vereador Caio César de Almeida Lima solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Cláudio César Machado. Por questão de ordem, o Vereador Abel
Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Júnior Marques. A
seguir, o Sr. 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. O Senhor Presidente
informou de forma breve o funcionamento da sessão ordinária ao público presente.
Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do resumo dos ofícios recebidos: E-mail da ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA – FUNAP – FUNDAÇÃO PROF. DR.
MANOEL PEDRO PIMENTEL, informando sobre o controle de frequência do mês
de novembro de 2017, referente à mão de obra carcerária prestada à Prefeitura de
Ourinhos. E-mail da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaminhando o Requerimento nº 2.472, de 2017, de autoria do Deputado Doutor
Ulysses, que propõe voto de congratulações pelo aniversário do município de
Ourinhos. E-mail da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

encaminhando o Requerimento nº 2.548, de 2017, de autoria do Deputado Jorge
Caruso, que propõe voto de congratulações pelo aniversário do município de
Ourinhos. Ofício 045/2017, via e-mail, da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
– SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS -, informando sobre a
realização da Semana Estadual de Mobilização Social para Controle do Aedes
Aegypti no período de 4 a 8 de dezembro de 2017. 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. 106/17 oriundo do Vereador Alexandre Araujo Dauage que institui e inclui
no Calendário Oficial de Eventos do Município de Ourinhos o Dia Municipal do
Administrador, a ser comemorado, anualmente, no dia 9 de setembro, e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 107/17 de iniciativa do Vereador Caio César de
Almeida Lima que disciplina a instalação e manutenção de cercas elétricas no
município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 108/17 de
procedência dos Vereadores Santiago de Lucas Ângelo e Abel Diniz Fiel que institui
a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Diabetes e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº. 39/17 proveniente do Prefeito Municipal que
dispõe sobre a modernização e outorga de concessão do Sistema de Estacionamento
Rotativo “Zona Azul” no Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto
de Lei Complementar nº. 40/17 de iniciativa do Prefeito Municipal que autoriza o
Poder Executivo a conceder, por meio de licitação, os serviços públicos de
abastecimento de esgotamento sanitário e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº. 41/17 de procedência do Prefeito Municipal que autoriza o Chefe
do Poder Executivo Municipal a conceder a exploração remunerada do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos, mediante licitação, na modalidade
Concorrência Pública e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº.
08/17 de iniciativa dos Vereadores Abel Diniz Fiel e Santiago de Lucas Ângelo que
concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Deputado Estadual Fernando Cury.
Projeto de Resolução nº. 15/17 oriundo dos Vereadores Mário Sérgio Pazianoto,
Éder Júlio Mota, Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel e Santiago de Lucas Ângelo 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. As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres, exceto o Projeto de Resolução nº.15/17 que será
deliberado na Ordem do Dia da presente sessão ordinária, conforme preceitua o
regimento interno. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Educação, Esportes,
Saúde, Cultura e Assistência Social e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente emitidos a projetos em tramitação. Parecer favorável da Comissão
de Educação, Esportes, Saúde, Cultura e Assistência Social ao Projeto de Lei nº.
66/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de procedência do Vereador Flávio Luis Ambrozim, que dispõe
sobre a publicidade da relação dos médicos clínicos gerais, especialistas e
plantonistas, que prestam serviços na Rede Municipal de Saúde, em hospitais, na

UPA “Dr. Hélio Migliari Filho” e nos demais postos de saúde do Município e dá
outras providências, 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 opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2017, Edvaldo
Lúcio Abel – Presidente-Relator; Flávio Luís Ambrozim - Vice-Presidente e
Alexandre Florêncio Dias – Membro. Dando continuidade, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao
Projeto de Lei nº. 73/2017 : Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ourinhos para o Período de 2018 a
2021 e dá outras providências, considerando que o referido Projeto foi substituído
através de Ofício nº 50/12/2017, lido em Plenário em Sessão de 27 de novembro e
devidamente deferido e, por conta disso, considerando a realização de mais três
audiências públicas e a emissão de novo parecer jurídico desta Edilidade, 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, 4 de
dezembro de 2017, Abel Diniz – Presidente Relator, Santiago de Lucas Ângelo Vice-Presidente e Cícero de Aquino – Membro. O Primeiro Secretário realizou a
leitura do Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei nº 77/2017 : Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises, a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora
Raquel Borges Spada, que cria o "Projeto Berço Verde" no município de Ourinhos e
dá outras providências, não havendo qualquer óbice, e como Relator pela
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL
o
meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2017, Raquel
Borges Spada – Presidente Relator, Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e
Mário Sérgio Pazianoto – Membro. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esporte, Saúde,Cultura e
Assistência Social ao Projeto de Lei nº. 77/2017 : Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de procedência
da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o "Projeto Berço Verde" no município
de Ourinhos e dá outras providências, 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 opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 30 de
novembro de 2017, Edvaldo Lúcio Abel – Presidente Relator, Flávio Luís
Ambrozim - Vice-Presidente e Alexandre Florêncio Dias – Membro. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer do Relator da
Comissão de Educação, Esporte, Saúde,Cultura e Assistência Social ao Projeto
de Lei nº. 83/2017 : Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra, de procedência 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, 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 opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 30 de
novembro de 2017, Edvaldo Lúcio Abel – Presidente Relator, Flávio Luís
Ambrozim - Vice-Presidente e Alexandre Florêncio Dias – Membro. Os pareceres
lidos poderão ser inseridos na ordem do Dia das próximas sessões. Dando
continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do parecer favorável com alteração da Comissão de Finanças e Orçamento
ao Projeto de Lei nº. 74/2017. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento ao Projeto de Lei nº 74/2017: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito
Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2018, e dá outras providências, considerando que o referido Projeto
foi substituído através de Ofício nº 48/12/2017, lido em Plenário em Sessão de 27 de
novembro e devidamente deferido e, por conta disso, considerando a realização de
mais três audiências públicas e a emissão de novo parecer jurídico desta
Edilidade, proponho à apreciação dos nobres pares a seguinte sugestão:
Modificação dos termos “Emenda Constitucional nº. 25/2000” por “Constituição
da República”, conforme sugestão constada no parecer jurídico desta Edilidade,
esclarecendo que a referida proposta deve atender às prescrições da Constituição
da República Federativa do Brasil e que a EC 25/2000 consiste apenas em uma
alteração da Lei Maior, devendo, assim, resultar na seguinte redação final: “Art.
5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial
até o dia 01 de agosto , em conformidade com a Lei Orgânica do Município e a
Constituição da República” . Assim, desde que realizada a alteração apontada
acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 4 de dezembro de 2017, Abel Diniz Fiel – Presidente Relator,
Santiago de Lucas Ângelo – Vice-Presidente e Cícero de Aquino – Membro. Feita
a leitura do parecer e por contar com alterações sugeridas, o Sr. Presidente
colocou em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável com alteração da
Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº. 75/2017. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 75/2017 :
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa
a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2018, considerando que o
referido Projeto foi substituído através de Ofício nº 49/12/2017, lido em Plenário em
Sessão de 27 de novembro e devidamente deferido e, por conta disso, considerando
a realização de mais três audiências públicas, além das sete audiências já
realizadas anteriormente ao Projeto original, bem como a emissão de parecer
jurídico desta Edilidade, proponho à apreciação dos nobres pares a seguinte
sugestão: Acréscimo no final do Art. 1º. do termo “Plano Plurianual”, atestando a

compatibilidade do referido Projeto com o PPA, conforme sugestão constada no
parecer jurídico, resultando, assim, na seguinte redação final: “Art. 1º. O
Orçamento Geral do Município de Ourinhos – Administração Direta e Indireta para o exercício Financeiro de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em R$
494.879.018,00 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e setenta e
nove mil e dezoito reais), nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição
Federal, Lei nº. 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, compostos da seguinte forma:”.
Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2017,
Abel Diniz Fiel – Presidente Relator, Santiago de Lucas Ângelo – Vice-Presidente
e Cícero de Aquino – Membro. Feita a leitura do parecer e por contar com
alterações sugeridas, o Senhor Presidente colocou em discussão. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Flávio Luis Ambrozim
solicitou a retirada do Requerimento nº. 3.708 e das Indicações nº. s 2.779, 2.795
e 2.793/2017, deferidos pelo Presidente. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou a retirada do Requerimento nº.3.669/2017, deferido
pelo Presidente. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 3.643/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reformar o NEI "Benedita Fernandes Cury", ampliando as salas de
aula, construindo mais duas salas e implantando cobertura no pátio. Requerimento
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.644/17 - Requer informações sobre a situação
de transição da Diretoria do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" e o motivo
para inúmeros cancelamentos de exames e consultas. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 3.645/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
alça de acesso na Avenida Domingos Camerlingo Caló, esquina com a Rua Alpino
Buratti, bem como mudanças necessárias de sentido das vias no referido cruzamento.
3.646/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar alça de acesso na
Avenida Jacinto Ferreira de Sá, esquina com a Avenida Domingos Perino, bem como
mudanças necessárias de sentido das vias no referido cruzamento. Requerimentos do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 3.647/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 259/2017, que solicita reparos e pintura da quadra da Praça José Ferreira
de Castro – Vila Kennedy –, onde ocorre a “Feira da Lua”, todas as quartas-feiras.
3.648/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se investir na infraestrutura
do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.649/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.195/2017, que solicita
pavimentação asfáltica na Rua Gaspar Ricardo, no trecho de paralelepípedos.
3.650/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.548/2017, que solicita
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em todas as ruas do Jardim
Flórida. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.651 - Requer
informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de funcionários que
trabalham na roçada e limpeza no Município. 3.652 - Requer informações sobre a

possibilidade de se aumentar o número de funcionários que trabalham nas operações
"tapa-buracos" no Município. 3.653 - Requer informações sobre a possibilidade de se
aumentar o número de funcionários que trabalham na manutenção e troca de
lâmpadas no Município. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 3.654/17 Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra poliesportiva na
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 3.655/17 - Requer
informações sobre a previsão para a construção de creche no Município. 3.656/17 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar radar fixo na Rua
Cleudimilson Aparecido Camargo Cruz. 3.657/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se doar lâmpadas para o Clube Atlético Ourinhense, visando à troca
da iluminação do campo de futebol. 3.658/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir boca de lobo na Rua Geremias Bortolato, defronte ao n°
87, esquina com a Avenida Domingos Camerlingo Caló. 3.659/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir quadra poliespotiva na Associação
de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves. 3.660/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do
Parque Pacheco Chaves. 3.661/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 3.662/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realização revitalização urbana em
todas as vielas do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 3.663/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada ao lado do
Córrego Christoni, que liga os Jardins Flórida, do Sol I e II. 3.664/17 - Reque
informações sobre a possibilidade de se abrir rua de acesso interligando a "Barra
Funda" ao Jardim Flórida, pela Rua Narciso Migliari. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 3.665/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Vila Musa. 3.666/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
em toda a extensão da Vila Odilon. 3.667/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Parque
Minas Gerais. 3.668/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Vila São José. 3.670/17 - Requer
informações a respeito de ações ou alternativas para aumentar a absorção das águas
da chuva no Município. 3.671/17 - Requer cópia do estudo técnico dos valores para o
aumento do ISS no Município. 3.672/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.924/2017, que requer o envio de planilhas contendo os gastos com
telefonia, mês a mês, por secretaria, no período de janeiro de 2017 até a presente data.
3.673/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
infraestrutura em toda a extensão do Jardim São Silvestre. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 3.674/17 - Requer informações sobre estudos
para evitar que as águas de enxurradas invadam o campo de futebol do Jardim
Josefina. 3.675/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se cercar com
alambrado o campo de futebol do Jardim Josefina, bem como construir vestiários
com banheiros e chuveiros. 3.676/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se adquirir uma moto para ficar à disposição no depósito de medicamentos, com o

objetivo de agilizar e humanizar a distribuição de medicamentos em casos de
entregas de urgência. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima:
3.677/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
escoamento das águas pluviais na Rua Padre Rui Cândido da Silva – Vila Musa.
3.678/17 - Requer informações sobre o repasse de verba municipal destinado às
instituições filantrópicas do Município. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 3.679/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar braço de
iluminação pública no poste nº 13/609, localizado na rotatória da Avenida Jacinto
Ferreira de Sá com a Rua Rafael Cassetari. 3.680/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos, junto à Secretaria Municipal de Segurança
Pública e à Polícia Militar, a fim de que sejam compartilhadas as imagens de
videomonitoramento da área central, bem como das demais áreas identificadas como
necessárias à segurança da população. 3.681/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos com o objetivo de se monitorar as atividades
realizadas no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, nos três setores do recinto:
lago, área de eventos e estacionamentos. 3.682/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de vagas para
estacionamento em 45 graus na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao
Supermercado Maitan. 3.683/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
582/2017, que solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Sebastião Simião de Souza - Jardim das Paineiras. 3.684/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir bueiros na Rua Helena Biazon
Saladini, próximo ao nº 691. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 3.685/17 - Requer informações, junto à OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil - 58ª Subseção de Ourinhos, sobre a possibilidade de se levar o Projeto “OAB
vai ao seu bairro”, para orientação jurídica, à CAEF – Central de Atenção ao Egresso
e Família. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 3.686/17 Requer informações sobre a possibilidade de se criar área de convívio social com
quadra poliesportiva em área institucional na Rua Zaia Merege Farah – Jardim Santa
Felicidade. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 3.687/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se pintar a EMEI "Viriato Corrêa", bem como
trocar os pisos. 3.688/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar o
pátio da EMEI "Viriato Corrêa", onde as crianças brincam, nivelando-o para que não
ocorram mais acidentes. 3.689/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar manutenção e melhorias nos banheiros da Praça Melo Peixoto.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.690/17 - Requer o envio de
planilha contendo todas as ruas em que foram realizados recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos", mês a mês, de janeiro de 2017 até a
presente data. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 3.691/17 Requer informações sobre a possibilidade de se alterar o artigo 100, caput, da Lei
Complementar nº 911, de 5 de outubro de 2015, e o artigo 1º, parágrafo 3º, da
Resolução nº 13, de 14 de novembro de 2017, a fim de se suprimir a exigência da
aquisição de estabilidade do docente para o preenchimento dos seguintes cargos em
comissão e funções de confiança: Diretor de Escola, Vice-Diretor ou Coordenador
Pedagógico, Supervisor Técnico-Administrativo, Psicopedagogo (em caráter de

substituição) e Suporte Pedagógico (em caráter de substituição), na Secretaria
Municipal de Educação ou em outra secretaria ou departamento da Prefeitura
Municipal. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 3.692/17 - Requer
informações sobre os gastos mensais com pessoal, de setembro de 2016 até a presente
data, discriminando mês a mês. 3.693/17 - Requer informações a respeito dos valores
gastos com recapeamento asfáltico, reperfilamento e operação "tapa-buracos", mês a
mês, de janeiro de 2017 até a presente data. 3.694/17 - Requer informações a respeito
da Casa dos Músicos, localizada na Rua Dom Pedro I nº 1.110 - Vila Moraes.
3.695/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
infraestrutura de toda a extensão do Jardim Itamaraty. 3.696/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura de toda a extensão do
Jardim Paris. 3.697/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias na infraestrutura de toda a extensão do Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 3.698/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias na infraestrutura de toda a extensão do Jardim Anchieta. 3.699/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
de toda a extensão da Vila Nossa Senhora de Fátima. 3.700/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura de toda a extensão do
Jardim Furlan. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 3.701/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 437/2017, que solicita troca de lâmpada na
Avenida Nilo Signorini, defronte ao nº 837 - Vila Perino. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 3.702/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se notificar os proprietários de terrenos localizados no Jardim Vereda
II, para que realizem roçada e limpeza, bem como construam calçada e mureta de
proteção. 3.703/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se notificar os
proprietários de terrenos localizados no Residencial Ville de France, para que
realizem roçada e limpeza, bem como construam calçada e mureta de proteção.
3.704/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de
monitores de educação infantil da Rede Municipal de Ensino. 3.705/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se notificar os proprietários de terrenos
localizados no Jardim Vereda I, para que realizem roçada e limpeza, bem como
construam calçada e mureta de proteção. 3.706/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se notificar os proprietários de terrenos localizados no Residencial
Recanto dos Pássaros, para que realizem roçada e limpeza, bem como construam
calçada e mureta de proteção. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
3.707/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar destocagem das
touceiras de mato nas praças e posterior melhorias do gramado. Requerimentos do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 3.709/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.247/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar redutor de velocidade na Avenida Miguel Cury - Nova Ourinhos. 3.710/17 Requer informações sobre a possibilidade de se transformar em Zona Mista a área
pertencente à Rua Augusto Fernandes Alonso, nas proximidades da ETEC "Jacinto
Ferreira de Sá" até a altura do cruzamento das Avenidas Antônio de Almeida Leite
"Tonico Leite" e Horácio Soares. 3.711/17 - Requer informações sobre o valor
repassado pelo FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica - à Secretaria Municipal de Educação, para investir na criança com
deficiência. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 3.712/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.495/2017, que solicita reperfilamento asfáltico em toda a
extensão das Vilas Sândano e Adalgisa e dos Jardins América, Carolina e São
Francisco. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 3.713/17 Requer informações, junto ao Governo do Estado de São Paulo, sobre denúncia
enviada ao Sindicato dos Médicos de São Paulo, referentes ao AME "Dr. Paulo Cesar
Saldanha Rodrigues", em Ourinhos. Os requerimentos lidos serão apreciados no
presente expediente. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo
Secretário que realizasse a leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicação do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.750/17 - Solicita providências em terreno
localizado na Rua Alcides Vita, ao lado do nº 54 – Jardim Quebec. Indicações do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.752/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua
Antônio Zaki Abucham, no poste nº 45615, defronte nº 625 - Jardim Ouro Fino.
2.753/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Domingos Ângelo, no poste nº 117,
defronte ao nº 378 - Jardim Eldorado. 2.754/17 - Solicita a erradicação de árvore
(Sibipiruna) na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, defronte ao n° 1.307 (ao lado da
Academia Moovit) - Jardim Paulista. 2.755/17 - Solicita a erradicação de árvore na
Rua Manoel de Oliveira, defronte ao nº 301 - Jardim São Judas Tadeu. 2.756/17 Solicita a erradicação de árvore (Sibipiruna) na Rua Luiz Nogueira, defronte ao nº
515 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 2.757/17 - Solicita limpeza e
retirada de materiais descartados nas imediações das marginais da Rodovia Mello
Peixoto SP-278, em terrenos das imediações do antigo Ferro Velho Cruzeiro.
2.758/17 - Solicita a instalação de poste de iluminação pública no final da Rua
Inelcino José de Oliveira. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.759/17 Solicita poda de árvore na Avenida Nilo Signorini, próximo ao nº 867 - Vila Perino.
2.760/17 - Solicita roçada em área verde localizada na Alameda Francisco Carlos
Rodrigues, próximo ao nº 45 - Jardim das Paineiras. Indicações do Vereador Éder
Júlio Mota: 2.761/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua
Japão, entre as Ruas Duque de Caxias e Francisco Sales Eulálio. 2.762/17 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Travessa do Pedestre. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 2.763/17 - Solicita a troca de lâmpada queimada na
Rua José Teixeira Penna, defronte ao nº 363. 2.764/17 - Solicita providências com
relação ao terreno localizado na Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho - Vila Musa
-, considerando que apresenta-se com mato e muito lixo e que munícipes vizinhos ao
local estão encontrando em suas residências animais peçonhentos, como ratos, etc.
2.765/17 - Solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus da Rua Marieta de
Oliveira Vianna e Silva, defronte ao nº 362. 2.766/17 - Solicita a instalação de
cobertura em ponto de ônibus da Rua Irineu Pereira da Silva, nas proximidades do nº
829 - Jardim das Paineiras. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima:
2.767/17 - Solicita roçada e limpeza na EMEI "Clara Augusta de Noronha" - Vila São
Francisco. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.768/17 - Solicita
capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas do Jardim Itamaraty. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 2.769/17 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Manoel Palácios. Indicação do Vereador Anísio

Aparecido Felicetti: 2.770/17 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua Pedro
Alexandre, defronte ao nº 883. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
2.771/17 - Solicita pintura de sinalização de solo e reparos asfálticos na Rua Zaia
Merege Farah - Jardim Santa Felicidade. 2.772/17 - Solicita pintura de sinalização de
solo e implantação de redutores de velocidade na Rua João Villar Péres – VillarVille.
Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 2.773/17 - Solicita pintura de sinalização
de solo em toda a extensão das ruas do Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.774/17 - Solicita
reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim das Paineiras. 2.775/17 - Solicita
reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Brilhante. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 2.776/17 - Solicita roçada e limpeza em área verde
localizada na Rua Nelson Minucci, defronte ao nº 411 - Jardim Santos Dumont.
Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 2.777/17 - Solicita reperfilamento ou
recapeamento asfáltico na Rua Chile, no trecho entre a Rua Duque de Caxias até o nº
493. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.778/17 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Rinkuro Suzuki – Parque Valeriano Marcante. 2.780/17 - Solicita
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Virgínia Christoni Pires – Jardim
Flórida. 2.781/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Urias Rocha – Jardim Flórida. 2.782/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Benedito Siqueira Júnior – Jardim Flórida. 2.783/17 - Solicita
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio Dirceu Chierentin –
Jardim Flórida. 2.784/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Benedito Ignácio Pires – Jardim Flórida. Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 2.785/17 - Solicita a manutenção dos ventiladores da EMEI "Viriato
Corrêa". 2.786/17 - Solicita limpeza e colocação de pedriscos na calçada da área onde
foi instalada a horta comunitária na Rua Aristides Lemes Trindade - Jardim Industrial.
2.787/17 - Solicita a pintura do Palco de Eventos Mestre Lallo de Freitas, na Praça
Melo Peixoto, devido às pichações ofensivas. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.788/17 - Solicita pintura de faixa de pedestres no cruzamento das Ruas
Dr. Antônio Prado e Pará. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.789/17 Solicita o reparo da boca de lobo danificada na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues,
defronte ao nº 2.730. 2.790/17 - Solicita a troca de lâmpada do poste nº 25/300, na
Rua Eduardo Carlos Pereira, próximo ao cruzamento com a Rua Don José Marello.
Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.791/17 - Solicita pavimentação
asfáltica na Rua Arlindo Bettio, em trecho de paralelepípedos. 2.792/17 Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Reinaldo Marcante - Parque Valeriano Marcante. 2.794/17 Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Japão - Parque Valeriano Marcante. Indicação do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 2.796/17 - Solicita reparos na pavimentação asfáltica no
cruzamento das Ruas Júlio Zaki Abucham e Sebastião Miranda - Jardim América. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Alexandre Florencio Dias: 289/17 - De
congratulações ao Sr. Rafael Camargo Lopes, líder comunitário, representando a Vila

Christoni, pelos excelentes serviços prestados àquela região. Moção do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 290/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Thereza
Logerfo Puglerino. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 291/17 - De
congratulações e agradecimentos à DIG - Delegacia de Investigações Gerais e à DISE
- Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes, pela elucidação dos roubos em
série praticados por criminosos da cidade de Jacarezinho em nosso Município.
Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 292/17 - De congratulações ao
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, que esteve
representado, no último dia 30, em Ourinhos, pelo Presidente do CRC/SP, Sr. Gildo
Freire de Araujo, em reunião no Escritório do SEBRAE, falando sobre a importância
da profissão contábil, bem como da entrega de proposta de convênio de cooperação
técnica com o Município, sem custos. Por questão de ordem, fizeram o uso da palavra
os Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota e Flávio Luís Ambrozim.
Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos de Urgência
apresentados à mesa: Requerimento de Urgência nº. 3.714/17 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 08/2017. Requeiro à Mesa,
nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de
urgência especial de votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2017,
proveniente dos Vereadores Santiago de Lucas Ângelo e Abel Diniz Fiel, que
Concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Deputado Estadual Fernando Cury.
JUSTIFICATIVA: A presente matéria tem o objetivo de prestar uma justa
homenagem ao Deputado Estadual Fernando Cury, concedendo o título de "Cidadão
Ourinhense", que tanto tem se empenhado na resolução das necessidades de nosso
Município. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime
de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 2017.
Requerimento de Urgência nº. 3.715/17 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº. 32/2017. 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 32/2017, proveniente do
Chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a isenção da tarifa de água e esgoto
de prédios públicos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria
tem o objetivo ao citado projeto de extrema relevância que visa isentar da tarifa de
água e esgoto os prédios particulares locados pela Municipalidade para o
funcionamento de algumas repartições públicas e até mesmo algumas Secretarias
Municipais, como também órgãos do Governo Estadual e Federal. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 2017, Abel Diniz Fiel. Os
requerimentos de urgência lidos serão deliberados na ordem do dia. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Relatório Final
da Comissão Parlamentar de Inquérito – criada na forma do Ato nº. 01/2017 –
destinada a investigar venda de materiais inservíveis, supostamente realizada sem o
devido processo legal, nos últimos cinco anos. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Relatório Final da
Comissão Parlamentar de Inquérito - criada na forma do Ato nº. 01/2017 – destinada
a investigar a venda de materiais inservíveis, supostamente realizada sem o devido

processo legal, nos últimos cinco anos. Por questão de ordem, o Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou que fosse realizada somente a leitura da conclusão do
relatório, deferido pelo Plenário o pedido do vereador. Conclusão do Relatório Final:
Por todo o exposto e considerando que a Prefeitura Municipal de Ourinhos
providenciou a necessária abertura de uma sindicância administrativa em desfavor
ao Sr. Wesley Carlos da Silva, na forma estabelecida no Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos, previsto na Lei Complementar nº 474/2006 e
que a previsão de término é para Dezembro de 2017. Considerando que o servidor
Wesley Carlos da Silva praticou na verdade o erro de tipo, haja vista que o mesmo
ao praticar a conduta de vender os bens sem o devido processo legal, o fez com erro,
ou seja, praticou o ato em situação de ignorância, com relação a obrigatoriedade da
concorrência pública para a venda dos bens, o que leva a formação equivocada de
seu ato, pois o servidor não tinha conhecimento de que para a alienação dos bens
móveis inservíveis fosse necessário ser por licitação adequada, isto é, nos termos do
art. 22, § 5º, da Lei nº 8.666/93, prevê que o “leilão é a modalidade de licitação
entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis, e se equivocou
achando que podia vender diretamente os bens inservíveis. Com efeito, por
desconhecer que estava vendendo os bens de forma errada não cometia um ilícito,
desta forma o servidor não agiu com intenção/dolo de vender os bens. Portanto, em
não havendo esse conhecimento pelo servidor, inexistirá o elemento intelectual do
tipo, culminando em uma conduta atípica o seu ato para todos os fins. Da mesma
forma, o comprador também não tinha conhecimento que para adquirir esses bens
móveis inservíveis da Prefeitura Municipal era obrigatório ser através de processo
licitatório, incorrendo assim no mesmo erro de tipo do servidor. Assim sendo, tornase impunível a conduta de ambos, ou seja, um vendeu sem saber que podia vender
sem licitar, e o outro comprou sem saber que podia comprar sem licitação. Após a
conclusão do Processo de Sindicância Administrativa, a CPI requer que o Executivo
remeta uma cópia a esta Casa de Leis para anexar aos autos do Processo.
Entendemos que o presente relatório, após sua leitura em plenário, seja, conforme
disposto no Regimento Interno da Casa, encaminhado ao Excelentíssimo Doutor
Adelino Lorenzetti Neto – Digníssimo 2º Promotor de Justiça de nossa cidade, para
adoção das medidas complementares que julgar cabíveis, estando cumprido o
desígnio estabelecido na instauração desta CPI, por intermédio do Requerimento nº
1.053/2017. É O RELATÓRIO, Ourinhos, 21 de novembro de 2017. Éder Júlio Mota
– Relator da CPI; Cícero de Aquino – Presidente da CPI; Anísio Aparecido Felicetti
– Membro; Carlos Alberto Costa Prado – Membro; Abel Diniz Fiel – Membro; Caio
César de Almeida Lima – Membro e Salim Mattar – Membro. Realizada a leitura, o
Sr. Presidente informou que o relatório será submetido à apreciação dos Senhores
Vereadores na Ordem do Dia da presente sessão quanto ao seu recebimento ou não.
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. Não havendo pedidos em destaque, o Senhor Presidente
colocou em discussão os Requerimentos de nº.s 3.643 a 3.713/2017 e as Moções
de nº.s 289, 291 e 292/2017. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Caio

César de Almeida Lima, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Santiago de Lucas
Ângelo, Alexandre Florencio Dias, Flávio Luis Ambrozim, Alexandre Araujo
Dauage, Aparecido Luiz e Cícero de Aquino. 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, 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.
3.714/17 de autoria da maioria dos Vereadores que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 08/2017, proveniente dos Vereadores
Santiago de Lucas Ângelo e Abel Diniz Fiel, que Concede o título de "Cidadão
Ourinhense" ao Deputado Estadual Fernando Cury. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Edvaldo Lúcio Abel como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão
para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do respectivo parecer: Parecer
do Relator Especial ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 08/2017. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, oriunda dos Vereadores Santiago de Lucas
Ângelo e Abel Diniz Fiel, que Concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao
Deputado Estadual Fernando Cury, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Sessões, em 4 de dezembro de 2017. Edvaldo Lúcio Abel, Relator. Por questão de
ordem, o Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação de sua presença. A
seguir, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº.
08/2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra,o sr. Presidente solicitou aos
funcionários da Casa que distribuíssem as cédulas de votação para os Senhores
Vereadores. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada de votação dos
Senhores Vereadores que depositaram seu votos na urna. O Senhor Presidente
solicitou a presença dos Vereadores Cícero de Aquino, Caio César de Almeida Lima e
Raquel Borges Spada para acompanharem junto à mesa a apuração dos votos.
Realizada a contagem dos votos, o Sr. Presidente declarou APROVADO o Projeto de
Decreto Legislativo nº. 08/2017. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Requerimento de Urgência nº. 3.715/17 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 32/2017. de iniciativa do Chefe do
Executivo Municipal, que dispõe sobre a isenção da tarifa de água e esgoto de prédios
públicos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o
Senhor Presidente colocou em votação nominal, APROVADO com quatorze votos

favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Flávio Luís Ambrozim como relator especial ao projeto e suspendeu a
sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do respectivo parecer: Parecer
do Relator Especial ao Projeto de Lei Complementar nº. 32/2017 Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, oriunda do Chefe do Executivo Municipal,
que dispõe sobre a isenção da tarifa de água e esgoto de prédios públicos 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 4 de
dezembro de 2017. Flávio Luís Ambrozim, relator. Logo após, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 32/2017. Ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e APROVADO com
quatorze votos favoráveis. A seguir, Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº 77/2017 da Vereadora raquel Borges Spada que cria o "Projeto Berço
Verde" no município de Ourinhos e dá outras providências. Fizeram o uso da
palavra a Vereadora Raquel Borges Spada e os Vereadores Santiago de Lucas
Ângelo e Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, o Senhor Presidente colocou em votação e foi APROVADO por
unanimidade. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 83/2017 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. Fez o uso da palavra a
Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o
Senhor Presidente colocou em votação e foi APROVADO por unanimidade. O
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº
07/2017 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que concede o título de "Cidadão
Ourinhense" ao Sr. Laurindo Aparecido Castanha. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, o Senhor Presidente solicitou aos funcionários da Casa que distribuíssem as
cédulas de votação para os Senhores Vereadores. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a chamada de votação dos Senhores Vereadores que depositaram seu votos
na urna. O Senhor Presidente solicitou a presença dos Vereadores Alexandre
Florencio Dias, Mário Sérgio Pazianoto e Santiago de Lucas Ângelo para
acompanharem junto à mesa a apuração dos votos. Realizada a contagem dos votos, o
Sr. Presidente declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº. 07/2017.
O Senhor Presidente realizou a leitura da justificativa do Projeto de Decreto
Legislativo nº. 07/2017. A seguir, foi colocado em discussão o Substitutivo do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti o Projeto de Resolução nº 01/2017, de
procedência do mesmo, que altera dispositivos e acrescenta o artigo 52 da
Resolução n°. 04, de 09 de junho de 1993 (Regimento Interno da Câmara
Municipal de Ourinhos). Ninguém querendo fazer uso da palavra, o Senhor
Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade. Aprovado o
Substitutivo, fica prejudicado o Projeto de Resolução nº 01/2017. Logo após, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto de Resolução nº 15/2017 dos
Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Mário Sérgio Pazianoto, Éder Júlio Mota,

Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz 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 uso da palavra, o Senhor
Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade. A seguir, o Sr.
Presidente colocou em discussão e votação o Relatório Final da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Requerimento nº. 1.053/2017 destinada a
investigar venda de materiais inservíveis, supostamente realizada sem o devido
processo legal, nos últimos cinco anos. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel e Salim
Mattar. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente colocou em
votação, APROVADO com treze votos favoráveis e um voto contrário. Não havendo
mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia fizeram o uso da palavra, os
Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, e
Mário Sérgio Pazianoto. 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 Quadragésima Segunda e comunicou que após o
encerramento da presente sessão ordinária será realizada a Nona Sessão
Extraordinária. 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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