ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e
três minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Quadragésima Terceira Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio
Dias. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz
Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido
Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa
Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e
Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o
Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos
da Sra. Isabel Cristina Gasparoto Fernandes e da Sra. Franciele Lopes. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento da Sra. Maria Benedita. Em seguida, o Senhor Presidente informou aos
Senhores Vereadores que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente
devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário e que para o uso da palavra para
explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o
término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Na
sequência, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 42ª Sessão Ordinária,
APROVADA por unanimidade. O Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos
Ofícios recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos
Requerimentos nº. s 2.236, 2.315, 2.404, 2.405, 2.440 e 2.463/2019 do Vereador Abel
Diniz Fiel; Requerimentos nº. s 2.246, 2.389 e 2.441/2019 do Vereador Alexandre
Araujo Dauage; Requerimentos nº. S 2.376, 2.377 e 2.378/2019 do Vereador Alexandre
Florencio Dias; Requerimentos nº. S 1.320, 2.205, 2.269, 2.270, 2.276, 2.297, 2.354,
2.355, 2.356, 2.370, 2.384, 2.422 e 2.423/2019 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº. S 2.375 e 2.387/2019 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº.
2.213/2019 do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva; Requerimento nº. 2.280/2019 do
Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº s 2.288, 2.408, 2.409, 2.410,

2.411, 2.412, 2.413 e 2.415/2019 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos nº s 2.212, 2.215, 2.247, 2.277, 2.278, 2.279, 2.323, 2.329, 2.330, 2.348,
2.369, 2.449, 2.462, 2.474 e 2.477/2019 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos
nº. S 2.391, 2.392 e 2.393/2019 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº. S
1.663, 2.021, 2.218, 2.219, 2.249, 2.253, 2.254, 2.255, 2.295, 2.312, 2.338, 2.349, 2.350,
2.382, 2.396, 2.397, 2.443, 2.444, 2.454, 2.455,2.464, 2.467, 2.468 e 2.469/2019 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. S 2.318, 2.340, 2.342, 2.421, 2.424,
2.426 e 2.457/2019 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 2.200,
2.289, 2.290, 2.304, 2.379, 2.380 e 2.472/2019 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;
Requerimentos nº. s 2.373, 2.381, 2.390, 2.402, 2.403, 2.460, 2.461 e 2.471/2019 da
Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº. s 2.344 e 2.406/2019 do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo. O Senhor Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa e comunicou
que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 98/2019 do
Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405 de 14 de dezembro de
2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº 6.443 de 19 de julho
de 2018 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 99/2019
de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 28.325,65 (Vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e
sessenta e cinco centavos) e dá outras providências. Projeto de Lei nº 100/2019 de
autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico CMDE e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 48/2019 oriundo do Prefeito Municipal que dispõe sobre o
pagamento de Gratificação Natalina aos servidores públicos municipais ativos, inativos
e pensionistas da Administração Direta, Indireta e Autárquica e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 49/2019 oriundo da Mesa Diretora que concede
Gratificação Natalina aos servidores da Câmara e dá outras providências. Projeto de
Resolução nº 23/2019 procedente da Mesa Diretora que altera dispositivo da Resolução
nº. 07, de 11 de junho de 2019 (Comissão de Desenvolvimento Funcional). Logo após, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos ao Protocolo de nº.
1.045/2019, referente a Ofício da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos –
SAE – e de nº 1.046/2019, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE: Parecer
do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00001045/2019-74 de 2019-11-21,
referente ao Ofício DA/SC 311/2019, da SAE, encaminhando cópia do balancete
financeiro, referente ao mês de outubro de 2019, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão Permanente 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, 9 de dezembro de 2019, Aparecido Luiz –
Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00001046/2019-78 de 2019-11-21, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE,
de nºs 192 a 210/2019, referentes ao período de 14 de outubro a 08 de novembro de
2019, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão Permanente 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, 9 de
dezembro de 2019, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicetti –
Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Feita a leitura, o Senhor Presidente
comunicou que os citados pareceres ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na
Secretaria da Casa. A seguir, p Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação emitido ao
Projeto de Lei Complementar nº 43/2019: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 43/2019: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Mesa
Diretora, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 481, de 04 de julho de
2006 e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 9 de dezembro de 2019, Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator,
Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Logo
após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, emitido ao
Projeto de Lei Complementar nº 39/2019: Parecer do Relator da Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei Complementar nº 39/2019: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
procedência do Chefe do Executivo, que autoriza concessão de uso de bem público
municipal e dá outras providências, não havendo nenhum 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, 03 de dezembro de 2019, Carlos Alberto Costa Prado –
Relator, Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Aparecido Luiz – Membro. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, emitidos aos Projetos de Lei
Complementar nº s 39 e 34/2019: Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento ao Projeto de Lei Complementar nº 39/2019: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Prefeito Municipal, que autoriza concessão de uso de bem público municipal e dá outras

providências, considerando a emissão de parecer jurídico desta Edilidade, não havendo
nenhum 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, 9 de dezembro de 2019, Aparecido
Luiz – Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz
Fiel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de
Lei Complementar nº 34/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a alteração da Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências,
considerando a realização de 2 (duas) audiências públicas; o recebimento do Ofício nº
069/2019/GGT-SMPF, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, referente ao
estudo do impacto orçamentário; bem como a emissão de parecer jurídico desta
Edilidade, não havendo nenhum 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, 9 de dezembro
de 2019, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicetti – VicePresidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de
Educação, Esportes e Cultura, emitidos ao Projeto de Lei Complementar nº 38/2019 e ao
substitutivo nº 02/2019: Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes e
Cultura ao Projeto de Lei Complementar nº 38/2019: Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de
2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e
como Relator pela Comissão de Educação, Esportes e Cultura, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Comissões, 09 de dezembro de 2019. Caio César de Almeida
Lima – Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio
Pazianoto – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes e Cultura
ao Substitutivo nº 02 ao Projeto de Lei nº 70/2019: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, ao Projeto de Lei nº 70/2019, de sua própria autoria, que cria o “Projeto
Programa de Prevenção e Controle do Diabetes Através de Diagnóstico Precoce nas
Crianças e Adolescentes Matriculados na Rede Pública de Ensino” no Município de
Ourinhos, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Educação,
Esportes e Cultura, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 09 de
dezembro de 2019, Caio César de Almeida Lima – Presidente-Relator, Anísio Aparecido

Felicetti – Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto – Membro. A seguir, p Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável
da Comissão de Finanças e Orçamento emitido ao Projeto de Lei Complementar nº
43/2019: Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei
Complementar nº 43/2019: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra, de iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre alteração da
Lei Complementar nº 481, de 04 de julho de 2006 e dá outras providências,
considerando a emissão de parecer jurídico desta Edilidade, não havendo nenhum 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, 9 de dezembro de 2019, Aparecido Luiz – PresidenteRelator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Os
projetos cujo pareceres acabam de ser lido poderão ser encaminhados às demais
comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres ou inseridos na
Ordem do Dia das próximas sessões conforme preceitua o regimento interno. Logo após,
o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do relatório
final da Comissão Assuntos Relevantes – CAR, destinada a obter e analisar informações
a respeito da suspensão da transferência dos recursos financeiros em 2017, no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: “CONSIDERAÇÕES FINAIS - A
Comissão de Assuntos Relevantes – CAR, com o objetivo de prestar esclarecimentos
com relação o bloqueio da transferência de recursos financeiros em 2017, no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, após realizado árduo trabalho, de
verificação da documentação colhidos, faz as seguintes observações e recomendações:
A Comissão de Assuntos Relevantes a iniciar os trabalhos enviou ofícios com vários
questionamentos a respeito das causas do bloqueio do repasse de recursos financeiros
de 2017 do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para o município de
Ourinhos, como não obtemos respostas, reiteramos o Ofício nº OF-CAR-R06/201701/2017 pelo Ofício nº OF-CAR-R06/2017-02/2017, mas somente encaminharam as
respostas, após oficiarmos (Ofício nº OF-CAR-R06/2017-03/2017) o Presidente da
Câmara Municipal de Ourinhos para tomar providências. Na resposta do Ofício nº OFCAR-R06/2017-01/2017 e Ofício nº OF-CAR- R06/2017-02/2017, enviaram várias
informações, faltando vários anexos informados em resposta e nos e-mails enviados
para MEC, portanto, novamente reiteramos pelo Ofício nº OF-CAR-R06/2017-04/2019,
onde aproveitando o envio, solicitamos informações desta gestão atual, se houve algum
tipo de devolução de recursos financeiros. Entretanto, foi encaminhado para esta
Comissão de Assuntos Relevante os anexos solicitados, mas não obtivemos respostas
dos questionamentos, sendo tão importante quanto os anexos, pois novamente
reiteramos a solicitação pelo Ofício nº OF-CAR-R06/2017-06/2019. Em resposta do
Ofício nº OF-CAR-R06/2017-06/2017, a prefeitura informou que não houveram nenhum
tipo de devolução financeiro de verba ao Programa Nacional de Alimentação escolar –

PNAE. Considerando que em 2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE, destinou recursos para 5 categorias: PNAE – EJA, PNAE CRECHE, PNAE –
FUNDAMENTAL, PNAE- MÉDIO e PNAE – PRÉ ESCOLAR. Mas ocorreu falta de
oferta de alimentação escolar em 2 categorias EJA e Ensino Médio no valor de
R$215.547,00, entre outras, conforme imagem. Considerando que a Diretoria de Ações
Educacionais – DIRAE emitiu um parecer 191/2015-COECS/ CGPAE/ DIRAE/ FNDE/
MEC, manifestando-se pela aprovação parcial com ressalvas, mas o Tribunal de Contas
– TC e o Conselho de alimentação escolar - CAE, manifestaram parecer contrário.
Além disso, todo início de ano desde 2010, o Programa de Alimentação Escolar –
PNAE, notificava a Secretaria Municipal de Educação de Ourinhos, que justificava e
entrava com recursos para não ocorrer o bloqueio de repasse. Em 17/10/2016, foi
enviado ao Programa de Alimentação Escolar – PNAE envio da documentação de
recurso e justificativa a respeito dos repasses de recurso de 2009. Em março de 2017, a
Procurador Geral do Município, Dr. Gustavo Henrique Paschoal, encaminhou
representação assinada pelo Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos Dr. Pedro
Vinha Junior, para o Ministério Público de Ourinhos contra o antigo Gestor Sr. Toshio
Misato, originando a representação Notícia de Fato n. 1.34.024.000119/2017-27. Vale
ressaltar, que ocorreram vários repasses financeiros do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, até o mês de maio e só entraram com recurso após o
bloqueio do repasse, sendo que o recurso foi assinado somente no dia 29 de Maio de
2017, entretanto, provavelmente antes de Março de 2017, a prefeitura tinha ciência do
possível bloqueio de repasses, pois encaminharam representação ao MP no mês de
março, conforme trecho acima. Além do mais, se caso a prefeitura tivesse entrado com
recurso em tempo hábil ou ao mesmo tempo da representação civil do antigo gestor, não
resolveria as possíveis irregularidades da gestão do ano de 2009, mas provavelmente
poderia ter evitado o bloqueio dos repasses do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE em 2017. Entretanto, conforme resposta do ofício 06/2017, a prefeitura
não realizou nenhum tipo de devolução financeira para o Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE ou FNDE. Em questão do possível danos ao erário do
antigo gestor, a prefeitura já encaminhou Representação para verificação do Ministério
Público para providências. Sendo assim, a Comissão de Assuntos Relevantes – CAR,
considerando as informações e documentações acolhida faz as seguintes
recomendações: 1. Em 2009, os recursos financeiros do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, era depositado em uma única conta, dividindo estes
recursos em 5 categorias: PNAE – EJA, PNAE CRECHE, PNAE – FUNDAMENTAL,
PNAE- MÉDIO e PNAE – PRÉ ESCOLAR, sendo assim, sugerimos abertura de contas
específicas para estas categorias e quando os recursos do PNAE estejam em conta,
automaticamente sejam transferidos para outras contas específicas nas respectivas
categorias citadas, dando uma maior transparência nos pagamentos dos gastos. 2. Que
seja encaminhado mensalmente, para esta casa de leis, cópias das notas fiscais e

documentos dos gastos com alimentação escolar do município de Ourinhos, do âmbito
do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para um trabalho em conjunto
com o Conselho de Alimentação Escolar – CAE com o legislativo, dando uma maior
transparência às ações do governo. Destarte, considerando os compromissos assumidos
e nada mais tendo a expor, declaramos encerrados os trabalhos da referida Comissão
de Assuntos Relevantes. Ourinhos, 28 de Novembro de 2019. EDVALDO LÚCIO ABEL
- Presidente da CAR; APARECIDO LUIZ e RAQUEL BORGES SPADA.” Em seguida,
o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 43ª.
Sessão Ordinária de 2019. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto e Caio César de
Almeida Lima: 2.500/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
uma imagem do padroeiro Senhor Bom Jesus na rotatória existente na Avenida Jacinto
Ferreira de Sá, entroncamento com a Rua Rafael Cassetari, na Vila Sândano.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.501/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se tomar as devidas providências e soluções em relação ao
alagamento de água que ocorre nos dias de chuva na Rua Benedita Fernandes Cury.
2.502/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.471/2019, que solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestres) no cruzamento das Ruas Alberto Mori e José
Vendramini. 2.503/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.287/2019, que
solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou lombada) a fim de
diminuir a velocidade do intenso tráfego no cruzamento das Ruas Alberto Mori e Renato
Mota. 2.504/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.124/2019, que solicita a
implantação de redutor de velocidade na Rua Alberto Mori, defronte ao n° 342 - Vila
Boa Esperança. 2.505/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
avaliações, bem como estudos, visando à construção de bueiro/boca de lobo e elevação
das guias na Rua José Teixeira Penna, ao lado do nº 252, na Nova Ourinhos.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.506/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se tomar as devidas providências e melhorias
quanto ao escoamento e captação de águas pluviais na Rua Sérgio Oliveira de Moraes
até o acesso à Rodovia Raposo Tavares. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.507/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas
de Rodagens, sobre a possibilidade de se realizar obras de canalização de águas pluviais
às margens da Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.508/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a Praça do Esportista Oswaldo Lazarini, no Jardim
Matilde. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.509/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.057/2019, que solicita o recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio José de Souza Vila
Christoni. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.510/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.312/2019, que requer informações a respeito dos

responsáveis técnicos que realizam a fiscalização e o recebimento dos serviços de
recapeamento e reperfilamento asfáltico do município. 2.511/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 1.233/2019, que requer o envio de lista com todos os tipos de
exames, cirurgias e consultas de especialidades, contendo, também, o local e o
responsável médico, realizados pela Rede Básica de Saúde no Município. 2.512/19 Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 1.452 e 1.882/2019,
que solicitam o envio de lista com os nomes de todas as empresas e os respectivos locais
das obras públicas que estão sendo realizadas no Município. 2.513/19 - Requer
informações da Liga das Associações de Moradores de Bairros de Ourinhos - LAMBO -,
a respeito de lista com todos os diretórios de todas as Associações de Moradores de
Bairros do Município. 2.514/19 - Requer lista de todas as pessoas contratadas de outras
cidades para Agentes Políticos ou Cargos de Confiança na Prefeitura Municipal de
Ourinhos e Autarquias, considerando a falta de emprego e oportunidades em nosso
Município. 2.515/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de
caminhada ou calçada na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, do trecho da linha
ferroviária até a Rua Aleixo Garcia, pois se encontra totalmente sem condições de
pedestres trafegarem pelo local. 2.516/19 - Requer cópia dos pareceres técnicos da
Comissão Municipal de Trânsito, de todos os dispositivos de trânsito, estacionamentos
de 45 graus e mudanças relacionadas de janeiro de 2017 até a presente data.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.517/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar adicional de 30% (trinta por cento) para os funcionários
escalados nos Plantões de Sobreaviso de sábado, domingo e nas datas em que ocorra
ponto facultativo, feriado ou quando for decretado dia sem expediente. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.518/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para a permanência do atendimento da médica
endocrinologista infantil, Dra. Juliana, no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de
Leão (Postão), onde ela recebe crianças que necessitam de tratamento do crescimento.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.519/19 - Requer informações
sobre a possibilidade do cronograma de recapeamentos e reperfilamentos asfálticos em
2020, se inicie nos bairros mais afastados do município, como: Jardim Guaporé, Jardim
Anchieta, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato, Vila Musa, entre outros. 2.520/19 - Requer informações do
cronograma de 2020 para a realização de melhorias na iluminação das ciclovias do
Município, pois várias estão em escuridão total. 2.521/19 - Requer informações a
respeito dos motivos da instalação de iluminação de LED realizada na Avenida
Domingos Camerlingo Caló, onde a maioria dos braços de iluminação pública estão em
más condições e enferrujados. 2.522/19 - Requer informações a respeito da possibilidade
do atendimento aos Requerimentos nº s 735 e 1.618/2019 e 915/2018, que requer
informações sobre os valores gastos com recapeamento e reperfilamento asfáltico, de
janeiro de 2017 até a presente data, e quais as empresas fornecedoras de matérias-

primas. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido
Felicetti: 2.523/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
hidrômetros em prédios públicos, para verificar a quantidade de uso, orientar para
economias e até mesmo identificar se há vazamentos. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 2.524/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
611/2019, que solicita a pavimentação asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana
Corrêa do Amaral com a Avenida Arnaldo da Silva Núcleo Habitacional “Asise Chequer
Nicolau”. 2.525/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.360/2019, que solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Pedroso - Vila Mano.
2.526/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.192/2019, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Padre Rui Cândido
da Silva. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.527/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 159/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI "Adelaide Mantovani Alves da
Silva" Conjunto Habitacional de Interesse Social Itajubi. 2.528/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 160/2019, que requer informações sobre a possibilidade
de se realizar reforma e pintura na EMEI "Dona Josefina da Silva e Sá" - Vila Nova Sá.
2.529/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 161/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI "Marupiara" Vila Nova Sá. 2.530/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 167/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI
"Curupira" - Jardim Itamaraty. 2.531/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar reforma e pintura na USF "Dr. Roald Corrêa" - Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi. 2.532/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.851/2019, que requer informações sobre o parecer da Comissão nomeada para auditar
contrato com a Organização Social que gerencia a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
2.533/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.012/2018, que requer
informações se há estudo ou projeto para resolver o problema de enchente na Rua
Machado Florence, próximo ao nº 439. 2.534/19 - Requer providências em relação ao
surgimento de escorpião na USF "Dr. Roald Corrêa" - Conjunto Habitacional de
Interesse Social Itajubi. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
2.535/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.037/2019, que solicita o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Olympio Coelho
Tupiná Vila Christoni. 2.536/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 937/2019,
que solicita revitalização e melhorias na Praça Toshio Tone (Praça das Cerejeiras) Jardim Ouro Verde -, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de
caminhada, bancos de concreto, dentre outros. 2.537/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 910/2019, que solicita revitalização da Praça Prefeito Benício do Espírito
Santo - Vila Margarida. 2.538/19 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação
nº 889/2019 e ao Requerimento nº 2.067/2019, que solicitam recapeamento asfáltico em

toda a extensão da Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt. 2.539/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 473/2019, que solicita a manutenção e troca da rede
elétrica da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 2.540/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 804/2019, que solicita reforma no alambrado da EMEF "Pedagogo
Paulo Freire". 2.541/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 402/2019, que
solicita a troca do telhado, bem como reforma do alambrado, da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron". Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.542/19 - Requer
providências para seja revisto, com urgência, todas as pinturas de faixas do Programa
"Mobilidade Urbana" que foram realizadas no centro da cidade, visto que as faixas estão
escorregadias, causando acidentes com pedestres e motociclistas. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 2.543/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se incluir cotas para pessoas com Síndrome de Down em concursos
públicos no Município. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima:
2.544/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade de se instalar climatizadores de ar em todas as salas de aula da Rede de
Ensino do Município. 2.545/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
reformular o Estatuto do Magistério dos Servidores Públicos da área da educação.
2.546/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar médicos específicos
como: oftalmologista, fonoaudiologista, psicólogos, entre outros, para atendimento das
crianças da Rede Municipal de Ensino. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.602/19 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Lázaro José Pereira, principalmente, próximo ao n° 153 - Jardim Santa
Felicidade. 1.603/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Aristides Lau Sampaio,
entre os nº s 112 e 174. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.604/19 - Solicita
notificação ao proprietário do terreno localizado na Rua Fernando Prestes, ao lado do
contorno do Supermercado Amigão do Ourinhos Plaza Shopping, visando à contenção
da erosão que está causando inundações nas casas e comércios vizinhos. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 1.605/19 - Solicita melhorias na malha asfáltica da Rua
Prudente de Moraes, na quadra defronte ao portão de entrada da EE "Profa. Esmeralda
Soares Ferraz". 1.606/19 - Solicita a pintura de sinalização de solo em todas as ruas do
Jardim Nazareth e bairros adjacentes. Indicações do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 1.607/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Jorge
Tibiriçá - Vila Margarida. 1.608/19 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Francisco Cristoni Vila Margarida. 1.609/19 - Solicita reparos e manutenção na
academia da saúde da Rua Francisco Pires Vila Margarida. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.610/19 - Solicita limpeza em dois bueiros da Rua Aparecida
Ferroni Leide, próximo ao nº 15, no Jardim São Carlos. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.611/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua José Neves de Oliveira - Vila Brasil. Indicação do Vereador

Carlos Alberto Costa Prado: 1.612/19 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua
Lopes Trovão, próximo ao nº 273. 1.613/19 - Solicita limpeza de área verde na Rua
Gumercindo Francisco de Moraes Loteamento Residencial Oswaldo Brizola. 1.614/19 Solicita troca da lâmpada queimada no poste da Rua Pedro Médici, 350 - Jardim
Eldorado. 1.615/19 - Solicita troca de lâmpada queimada no poste da Rua Alzira Gomes
Queirós, 246 Jardim Eldorado. 1.616/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Milton
de Abreu, 274 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.617/19 - Solicita
recolhimento de galhadas na Rua Domingos Ângelo, 222 - Jardim Eldorado. 1.618/19 Solicita a instalação de bebedouro no campo de futebol da Rua João Bond Jardim
Eldorado. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:1.619/19 - Solicita recapeamento
asfáltico em todas as ruas do Jardim Vale do Sol. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.620/19 - Solicita repintura da sinalização de solo (PARE) em todos os
cruzamentos da Rua 3 de Maio - Vila Margarida. Indicação do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.621/19 - Solicita reparos no vazamento de água da Rua Agostinho Paiva,
defronte ao nº 15. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.622/19 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (quebra-mola) na Rua Domingos Ângelo, em
frente à Igreja Congregação Cristã - Jardim Eldorado. 1.623/19 - Solicita troca de
lâmpada queimada na Rua José Pedroso, em frente ao nº 270 Parque Minas Gerais.
1.624/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Narciso Migliari, próximo ao nº 135
- Vila Nova Sá. 1.625/19 - Solicita implantação de boca de lobo na Rua Fernando
Prestes, no contorno que dá acesso ao local de carga e descarga do Supermercado
Amigão. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.626/19 - Solicita
providências sobre as péssimas condições do asfalto na Rua Narciso Migliari, defronte
ao nº 551. Posteriormente, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moções do Vereador Cícero de Aquino: 391/19 - De congratulações à
empresa Megatronic Car, pelos excelentes serviços prestados aos munícipes de
Ourinhos. 392/19 - De congratulações à Leal Car - Retífica e Auto Peças, pelos
relevantes serviços prestados em nosso Município. Moção da Vereadora Raquel
Borges Spada: 393/19 - De pesar pelo falecimento de Andréia Alexandra Cachale.
Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 394/19 - De repúdio ao Projeto de Lei
nº 6.159/2019, que fere os direitos da pessoa com deficiência, defendendo a inclusão no
mercado de trabalho. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 395/19 - De
congratulações à Cassiany Amaral Navas Leite, pela conquista qualificada no mestrado
profissional. 396/19 - De congratulações à Vidraçaria Casa Verde, em nome de seu
proprietário Milton Alves Duarte, pelos excelentes serviços prestados há mais de 59
anos em nosso Município. 397/19 - De congratulações à Loja Bruno Geovane, na pessoa
do Sr. Bruno Geovane de Aquino, pelos relevantes serviços prestados ao povo
ourinhense. 398/19 - De congratulações ao Foto Toninho, na pessoa de seu proprietário
Sr. Antônio Luiz Ferreira, pelos excelentes serviços prestados há 32 anos em nosso
Município. Moções do Vereador Éder Júlio Mota: 399/19 - De congratulações ao

Colégio COC Jean Piaget, extensiva à direção, funcionário e alunos, pela contribuição à
Campanha "Lacre Solidário" da Associação de Assistência ao Deficiente Físico – AADF.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 400/19 - De congratulações ao Xpopy
Lanchonete, na pessoa de seu proprietário Carlos Roberto Fabre, pelos relevantes
serviços prestados há 28 anos em nosso Município. As moções de congratulações lidas
serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas,
na forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Não havendo pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s. 2.500 a 2.546/2019 e as Moções nº s. 391,
392 e 394 à 400/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís
Ambrozim, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Araujo Dauage, Abel
Diniz Fiel, Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota. Não
havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados
em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que
conforme fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o
Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas
através de requerimentos. Logo após, fizeram o uso da Tribuna no expediente os
Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota,
Flávio Luís Ambrozim e Mário Sérgio Pazianoto. Findo o horário do expediente, o
Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima solicitou a continuidade dos
trabalhos com a supressão do intervalo regimental. O Senhor Presidente colocou
em deliberação do plenário o pedido do Vereador, APROVADO por unanimidade.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou do plenário a
suspensão da sessão por dois munitos. O senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Reaberta a sessão, o Senhor
Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento
Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Em seguida,
o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação
do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre
Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, 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 e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos Requerimentos de Urgência apresentados à Mesa
Diretora: Requerimento nº 2.547/2019 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº 48/2019. Senhor Presidente, requeremos à Mesa, nos

termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência
especial de votação o Projeto de Lei Complementar nº 48/2019, proveniente do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre o pagamento de Gratificação Natalina aos servidores
públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta, Indireta e
Autárquica e dá outras providências. Justificativa: O presente Projeto de Lei visa propor,
para o mês de dezembro de 2019, o pagamento de uma Gratificação Natalina no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais) para todos os servidores públicos municipais ativos, inativos
e pensionistas da Administração Direta, Indireta e Autárquica, de modo igual, bem como
aos comissionados e função de confiança. Não farão jus a Gratificação Natalina de que
trata a presente Lei Complementar os Agentes Políticos, Superintendente da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, Vice-Prefeito e Prefeito Municipal.
Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2019, assinado pelo
Vereador Anísio Aparecido Felicetti e demais Vereadores. Requerimento nº 2.548/2019
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 49/2019.
Senhor Presidente, requeremos à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei
Complementar nº 49/2019, proveniente da Mesa Diretora, que concede Gratificação
Natalina aos servidores da Câmara e dá outras providências. Justificativa: A concessão
desse abono de Natal é uma forma de premiar, neste final de ano, a dedicação do
funcionalismo público desta Casa Legislativa. O abono de Natal é como se fosse uma
cesta de Natal, mas, com a opção do servidor escolher os alimentos natalinos que ele ou
sua família mais aprecia. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado
em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 09 de dezembro de
2019, assinado pelo Vereador Anísio Aparecido Felicetti e demais Vereadores.
Requerimento nº 2.549/2019 que requer urgência especial de votação à Proposta de
Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 02/2019. Senhor Presidente, REQUEIRO à
Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de
urgência especial de votação o Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº.
02/2019, proveniente do Chefe do Executivo Municipal, que altera a redação do § 9º do
art. 153 da Emenda à Lei Orgânica do Município de Ourinhos nº. 7, de 26 de abril de
2016. Justificativa: o referido projeto visa alterar a forma de pagamento da sexta parte,
benefício que já vem sendo contemplado para todos os servidores públicos municipais,
porém estamos propondo a alteração na Lei Orgânica do município de Ourinhos, para
que o Poder Executivo possa diminuir o tempo de 25 (vinte e cinco) anos para 20 (vinte)
anos quanto ao pagamento da sexta parte. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2019,
Anísio Aparecido Felicetti e Santiago de Lucas Ângelo e demais Vereadores.
Requerimento nº 2.550/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Resolução nº 23/2019. Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de

votação o Projeto de Resolução nº 23/2019, proveniente da Mesa Diretora, que altera
dispositivo da Resolução n°. 07, de 11 de junho de 2019 (Comissão de Desenvolvimento
Funcional). Justificativa: A presente urgência visa alterar o artigo 5° da Resolução n°.
07, de 11 de junho de 2019, que criou a Comissão de Desenvolvimento Funcional com
vistas à Reestruturação do Quadro de Pessoal e Atualização do Plano de Carreira dos
Servidores do Poder Legislativo Municipal, visando à dilação do prazo máximo e
improrrogável até o dia 31 de março de 2020, para a conclusão dos trabalhos. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial
de votação. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2019, assinado pela maioria dos
Senhores Vereadores. Requerimento nº 2.551/2019 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 46/2019. Senhor Presidente,
REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei Complementar nº
46/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a prorrogação da Lei
Complementar nº. 1.050, de 02 de outubro de 2019 que institui o Projeto "Ourinhos
Legal 2019", que incentiva a legalização imobiliária na área urbana de Ourinhos e dá
outras providências. Justificativa: a presente urgência visa prorrogar, até o dia 20 de
dezembro de 2019, o disposto no art. 4º da lei complementar nº. 1.050, de 02 de outubro
de 2019, que institui o Projeto "Ourinhos Legal 2019", que incentiva a legalização
imobiliária na área urbana de Ourinhos, e qualquer área de terreno e construção. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial
de votação. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2019, Alexandre Araujo Dauage e
demais Vereadores. Requerimento nº 2.552/2019 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 47/2019. Senhor Presidente,
REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei Complementar
nº 47/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que autoriza ao Poder Executivo
fornecer café da manhã aos servidores da Administração Direta e Indireta e dá outras
providências. Justificativa: a presente urgência visa autorizar o poder executivo a
fornecer café da manhã aos servidores da administração direta e indireta que, em sua
jornada de trabalho, tenham o horário de entrada entre as 6:30 e as 7:30 horas e
preencham pelo menos um dos seguintes requisitos: i - quando, para o desenvolvimento
de suas funções, precisem se ausentar do município por período superior a quatro horas,
obedecendo o horário do café entre as 6:30 e as 7:30 horas; ii - que desenvolvam
trabalhos braçais pesados. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado
em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de
2019, Anísio Aparecido Felicetti, Santiago de Lucas Ângelo e demais Vereadores.
Requerimento nº 2.553/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 45/2019. Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de

votação o Projeto de Lei Complementar nº 45/2019, proveniente do Prefeito Municipal,
que altera dispositivo da Lei Complementar n°. 474, de 22 de junho de 2006, alterado
pela Lei Complementar nº. 597, de 28 de abril de 2009, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências. Justificativa: A
presente urgência visa alterar a forma de pagamento da sexta parte, benefício que já vem
sendo contemplado para todos os servidores públicos municipais, porém, está sendo
proposto a alteração na Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos, para que o Poder
Executivo possa diminuir o tempo de 25 (vinte e cinco) anos para 20 (vinte) anos quanto
ao pagamento da sexta parte. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja
apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 9 de
dezembro de 2019, Anísio Aparecido Felicetti e Santiago de Lucas Ângelo e demais
Vereadores. Requerimento nº 2.554/2019 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 98/2019. Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de
votação o Projeto de Lei nº 98/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que altera os
Anexos II e III da Lei nº. 6.405 de 14 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o Plano
Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº. 6.443 de 19 de julho de 2018 que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Justificativa: A presente urgência visa alterar as
unidades de Secretarias, programas, atividades, projetos e operações especiais que serão
remanejadas no PPA (Plano Plurianual) LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA
(Lei Orçamentária Anual), conforme previsto e autorizado no art. 3º da Lei nº. 6.405, de
14 de dezembro de 2017. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado
em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de
2019, assinado por demais Vereadores. Requerimento nº 2.555/2019 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 99/2019. Senhor Presidente,
REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 99/2019,
proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 28.325,65 (Vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e
sessenta e cinco centavos) e dá outras providências. Justificativa: A presente urgência
visa a abertura de Crédito Adicional Especial, destinada à criação de dotação para a
aquisição de Equipamentos Paraolímpicos, advinda do redirecionamento de Emenda.
Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2019, assinado pela maioria
dos Vereadores. Requerimento nº 2.556/2019 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei Complementar nº 34/2019. Senhor Presidente, REQUEREMOS à
Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de
urgência especial de votação o Projeto de Lei Complementar nº 34/2019, proveniente do

Prefeito Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº. 981, de 20 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e
dá outras providências. Justificativa: Trata-se de Projeto de Lei Complementar que tem
por objeto principal produzir reduções nas alíquotas de ISSQN dos sub itens da Lista de
serviço 7.04, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19 e 7.20 de 5%
para 3%, visando estimular a prestação de diversos tipos de prestação de serviços. A
proposta visa também uma redução do valor cobrado a título de ISS “fixo” de diversas
categorias de profissionais autônomos e liberais e, ainda, unificar o entendimento da
redação dos artigos 113, 115 e 350, referentes ao desconto de multas aos contribuintes.
Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2019, assinado pela maioria
dos Vereadores. Requerimento nº 2.557/2019 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2019. Senhor Presidente, REQUEREMOS à
Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de
urgência especial de votação o Projeto de Lei Complementar nº 20/2019, proveniente do
Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 911, de 05 de
outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Justificativa: Tratase de Projeto de Lei Complementar que tem por objeto assegurar ao professor o
benefício da promoção por antiguidade, estabelecida no Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos, ao completar 10 anos,
tendo o direito de adquirir esse benefício a cada 05 (cinco) anos, contados a partir do
décimo ano de exercício ininterrupto, ou seja, ao completar 15 (quinze) anos de
magistério. Diante disso, solicitamos que sobredito Projeto seja apreciado em regime de
urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2019, Alexandre
Araujo Dauage e demais Vereadores. Realizada a leitura dos requerimentos de urgência,
o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 2.547/2019 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 48/2019. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO por
unanimidade. 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 a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial Ao Projeto de Lei
Complementar nº 48/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o pagamento de Gratificação Natalina
aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração
Direta, Indireta e Autárquica 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 09 de dezembro de 2019, Flávio Luís Ambrozim – Relator.
Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de

Lei Complementar nº 48/2019 do Prefeito Municipal que dispõe sobre o pagamento de
Gratificação Natalina aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas
da Administração Direta, Indireta e Autárquica e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO por
unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 2.548/2019
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 49/2019.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente
nomeou o Vereador Mário Sérgio Pazianoto para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto
de Lei Complementar nº 49/2019: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa da Mesa Diretora, que concede Gratificação Natalina aos servidores da
Câmara 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 09 de dezembro de 2019, Mário Sérgio Pazianoto – Relator. Com o parecer
favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 49/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Requerimento nº 2.549/2019 que requer urgência especial de votação à
Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 02/2019. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO por unanimidade.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou a Vereadora Raquel
Borges Spada para atuar como relatora especial à proposta e suspendeu a sessão para a
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do parecer: Parecer da Relatora Especial à Proposta de Emenda à Lei Orgânica do
Município nº. 02/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do
Prefeito Municipal, que altera a redação do § 9º do art. 153 da Emenda à Lei Orgânica
do Município de Ourinhos nº. 7, de 26 de abril de 2016, 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 dezembro de 2019, Raquel Borges Spada - Relatora.
Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão a Proposta de
Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 02/2019. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocada em primeira votação nominal, APROVADA em primeiro turno por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento
nº 2.550/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Resolução nº
23/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente
nomeou o Vereador Salim Mattar para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o

Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao Projeto
de Resolução nº 23/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa
da Mesa Diretora, que altera dispositivo da Resolução nº. 07, de 11 de junho de 2019
(Comissão de Desenvolvimento Funcional), 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 dezembro de 2019, Salim Mattar - Relator. Com o parecer
favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº
23/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento
nº 2.551/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar
nº 46/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente
nomeou o Vereador Santiago de Lucas Ângelo. para atuar como relator especial ao
projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão,
o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao
Projeto de Lei Complementar nº 46/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria
supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a prorrogação da Lei
Complementar nº. 1.050, de 02 de outubro de 2019 que institui o Projeto "Ourinhos
Legal 2019", que incentiva a legalização imobiliária na área urbana 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
dezembro de 2019, Santiago de Lucas Ângelo – Relator. Com o parecer favorável lido, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 46/2019.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO por unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão o Requerimento
nº 2.552/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar
nº 47/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente
nomeou o Vereador Abel Diniz Fiel para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto
de Lei Complementar nº 47/2019: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que autoriza ao Poder Executivo fornecer café da
manhã aos servidores da Administração Direta e Indireta 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 dezembro de
2019, Abel Diniz Fiel – Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 47/2019. Ninguém querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO por unanimidade.
O Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 2.553/2019 que requer

urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 45/2019. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO por
unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Alexandre Araujo Dauage para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto
de Lei Complementar nº 45/2019: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar n°. 474, de
22 de junho de 2006, alterado pela Lei Complementar nº. 597, de 28 de abril de 2009,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município 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
dezembro de 2019, Alexandre Araujo Dauage. Com o parecer favorável lido, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 45/2019. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento
nº 2.554/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 98/2019.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com nove votos favoráveis e cinco votos contrários. Aprovado o
requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Anísio Aparecido
Felicetti para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para a
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei nº 98/2019. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera
os Anexos II e III da Lei nº. 6.405 de 14 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o Plano
Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº. 6.443 de 19 de julho de 2018 que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 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 dezembro de 2019, Anísio Aparecido Felicetti. Com o parecer
favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 98/2019.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO. O
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 2.555/2019 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 99/2019. Ninguém querendo fazer uso
da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO por unanimidade. Aprovado
o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Aparecido Luiz para
atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do
respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer:
Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei nº 99/2019: Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura

de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 28.325,65 (Vinte e oito mil, trezentos e
vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) 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 dezembro de 2019, Aparecido Luiz –
Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 99/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº 2.556/2019 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 34/2019. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com doze votos favoráveis e
dois votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência e já contando com o
pareceres favoráveis lidos, emitidos pelas comissões permanentes desta casa, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 34/2019 do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº. 981, de 20 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e
dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº 2.557/2019 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2019. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO por unanimidade. Aprovado o
requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Caio César de Almeida
Lima para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração
do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2019 Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera
dispositivo da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o
Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de
Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Sessões, em 9 de dezembro de 2019. Caio César de Almeida Lima – Relator. Com o
parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 20/2019. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Alexandre Araujo
Dauage. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 84/2019 de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada,
que cria o “Projeto Vida” e dá outras providências. Fizeram o uso da palavra a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada e o Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 85/2019,
de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o “Fórum Municipal de

Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente” e dá outras providências. Fez o uso
da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o
Senhor Presidente fez uma homenagem ao aniversário do Município de Ourinhos com a
entonação do Hino de Ourinhos. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada e Alexandre Araujo Dauage.
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Quadragésima Terceira Sessão Ordinária.
Para constar o que ocorreu, lavrou-se a 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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