ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA 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 décimo sexto 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 Quarta 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. 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 43ª
Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Posteriormente, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura na íntegra do Ofício nº
235/2019: Ministério Público de São Paulo. Exmo Senhor: Na oportunidade que
cumprimenta Vossa excelência, com o intuito de instruir o procedimento em epígrafe,
solicito que, no prazo máximo de 20 dias úteis, remeta cópias atualizadas: 1. da Lei
Municipal nº 5. 253/2008, com suas eventuais e posteriores modificações; 2. da lei
Complementar Municipal nº 454/2007, com suas eventuais e posteriores modificações;
3. de cada uma das Leis Municipais indicadas na relação de fls.20/21 do processo
administrativo nº 47713/2019 (em anexo); 4. cópias da Leis Municipais que autorizam
as concessões de direito real de uso de imóveis, com promessas de doações, do Distrito
Industrial III, promovidas pelo Município de Ourinhos, no exercício de 2011, para as
sociedades empresárias SENO & PINHEIRO LTDA ME e DIRLEI BELTRÃO e CIA
LTDA. Aproveita a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de distinta
consideração. Assinado por: Otávio Ferreira Garcia. - Promotor de Justiça ao Exmo.
Alexandre Florencio Dias – Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Em seguida,
o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos Ofícios recebidos: Ofício SMPF/

Contabilidade 245/2019, da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, informando que a Prefeitura recebeu transferência de recursos da UNIÃO,
no mês de novembro de 2019. Ofício nº 330/2019/GAB-SAE, do
SUPERINTENDENTE DA SAE, encaminhando os processos de compras e serviços da
Autarquia Municipal, do mês de outubro de 2019. Ofício SMPF-247/2019 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS encaminhando os
Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria, referentes ao período de 17/10/2019 a
27/11/2019, com os nº s195 a 222, respectivamente. Ofício DA/SC 336/2019, da SAE,
encaminhando cópia do balancete financeiro da Autarquia Municipal, referente ao mês
de novembro/2019. Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 211 a 228/2019
referentes ao período de 11 de novembro a 5 de dezembro de 2019. Ofício nº 235/2019,
do EXMO. SR. OTÁVIO FERREIRA GARCIA, 6º PROMOTOR DE JUSTIÇA –
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURINHOS/SP – MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO solicitando cópias atualizadas de Leis Municipais e Lei
Complementar Municipal. 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 101/19 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 orçamentarias do exercício financeiro de 2019 da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 102/2019
do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº 103 do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto que institui no Calendário Oficial de Eventos do
Município o “Dia Municipal do Policial Militar Veterano”, a ser comemorado no dia 26
de março, anualmente. Projeto de Lei Complementar nº 50/2019 que dispõe sobre a
criação de cargos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 51/19 do
Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos
e da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto
do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 52/19 do Prefeito Municipal que altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 53/19 do Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 936, de 05 de julho de 2016, que instituiu a Lei Orgânica da
Procuradoria-Geral do Município. Projeto de Lei Complementar nº 54/19 do Prefeito
Municipal que dispõe sobre o pagamento de um subsídio a título de Auxílio Saúde aos
servidores públicos municipais ativos da Administração Direta, Indireta e Autárquica e
dá outras providências. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação emitido

ao Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2019. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, que outorga o título de “Cidadã Ourinhense” à Dra. Jukarla Casolari de
Araujo, 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, 16 de dezembro
de 2019. Alexandre Araujo Dauage Presidente - Relator, Caio César de Almeida Lima
Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – 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. Em seguida, o Senhor Presidente informou que seriam
apresentadas as matérias relativas à 44ª. Sessão Ordinária de 2019. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do Vereador Abel
Diniz Fiel: 2.558/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 556/2019, que solicita,
com urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Rio de Janeiro,
próximo ao nº 590 Centro. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
2.559/19 - Requer informações sobre estudos e providências urgentes para solução de
problema no trânsito de pedestres na Rua 9 de Julho, no cruzamento com a Rua Arlindo
Luz, em razão de muitos idosos estarem tropeçando na sinalização (tartarugas).
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.560/19 - Requer
informações sobre medidas de combate à infestação de mosquitos e pernilongos no
Município. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.561/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se agilizar o término dos serviços de pintura de
faixas demarcatórias na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, entre as Ruas Duque de Caxias e
Gaspar Ricardo. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.562/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.121/2019, que solicita a instalação de placa de
sinalização de trânsito "PARE" e faixa de pedestres no trecho da Rua Paschoal Henrique,
defronte ao IDHAL (Instituto Dr. Hermelino Agnes de Leão). Requerimento do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.563/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 588/2019, que solicita a repintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da
Rua Rio de Janeiro, pertencentes ao Jardim Matilde. Requerimentos do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 2.564/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.135/2019, que solicita pintura de faixa amarela para garagem na Rua Paulo Sá,
defronte ao nº 225. 2.565/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 895/2019,
que requer informações sobre a possibilidade de se construir posto de saúde em área
verde da Rua Luiz Alberto Botelho Jardim Vale do Sol. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 2.566/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando restabelecer o atendimento de emergência do Pronto Socorro na
Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, no sentido de realmente deixar as
portas abertas da Santa Casa, conforme solicitação da maioria da população ourinhense
e promessa de campanha do Prefeito. 2.567/19 - Requer envio de lista de todos os
Secretários contratados desde janeiro de 2017 até a presente data, contendo nome, sua

formação e se estão respondendo processo, representação ou inquérito civil. 2.568/19 Requer informações do cronograma e ações em 2020 de combate aos pernilongos no
Município, no sentido de se evitar a infestação como ocorreu nesses últimos 3 anos.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.569/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de dar continuidade ao recapeamento asfáltico da Rua Lourenço Jorge até
as proximidades da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão" Vila São Luiz.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.570/19 - Requer a expedição de
convite ao Conselho Municipal de Saúde, para que compareçam a esta Casa, visando
prestar informações e esclarecimentos sobre o contrato da Organização Social Pró-Vida,
gestora da UPA “Dr. Hélio Migliari Filho”. 2.571/19 - Requer a expedição de convite ao
gestor e Comissão Fiscalizadora do contrato, para que compareçam a esta Casa, visando
prestar informações e esclarecimentos sobre o contrato da Organização Social Pró-Vida,
gestora da UPA “Dr. Hélio Migliari Filho”. 2.572/19 - Requer informações de ações para
resolver o apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em
cumprimento ao previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a respeito da
arrecadação inferior ao planejado, onde o levantamento aponta que muitas vezes o
município acaba gastando mais do que realmente tem, mas para isso joga a previsão
orçamentária além do que realmente é capaz de arrecadar. 2.573/19 - Requer
informações a respeito de cópia de todos os processos administrativos das empresas
contratadas para a realização de montagem estrutural e fornecimento de decoração
natalina. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.574/19 - Requer
informações sobre a programação de serviços ou a possibilidade de ser realizada, em
caráter de urgência, a instalação de placas e pintura de sinalização de solo (Proibido
Estacionar) em toda a extensão da Alameda Bernardo Gonçalves, visando regularizar as
condições de intenso e contínuo fluxo de tráfego por haver área comercial circunjacente
e, principalmente, para eliminar as dificuldades dos moradores de acessarem as garagens
residenciais. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Pardo: 2.575/19 Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Dr. Hélio
Migliari", localizada na Rua Luiz Nogueira, 310 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante. 2.576/19 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no
PSF da Vila Nova Sá, localizado na Rua Chile, 50. 2.577/19 - Requer informações sobre
as especialidades médicas disponíveis no PSF "José Carlos Garcia", localizado na Rua
Mário Furini, 110 - Jardim Josefina. 2.578/19 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis no Núcleo de Saúde Parque Pacheco Chaves,
localizado na Rua Maria Pacheco e Chaves, 781. 2.579/19 - Requer informações sobre
as especialidades médicas disponíveis no Núcleo de Saúde Jardim São Carlos,
localizado na Rua Wagner Geraldo Martins Tavares, 148. 2.580/19 - Requer informações
sobre as especialidades médicas disponíveis na USF "Vereador Adilson Ramon
Monteiro Rodrigues", localizado na Rua Torazo Kanda, 1.217 - Jardim Guaporé.
2.581/19 - Requer informações, junto ao 31º BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do
Interior -, sobre a possibilidade de se manter a ronda escolar no período de recesso
escolar e férias, nas escolas públicas, de forma a inibir vandalismo e furtos. 2.582/19 -

Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer atividades educacionais,
culturais e esportivas, para crianças e adolescentes, no período de recesso escolar e
férias. 2.583/19 - Requer informações, junto ao Governo Estadual, sobre a possibilidade
de se viabilizar no Município o Programa Pró-Trator, que oferece aos produtores
paulistas a oportunidade de financiar tratores de última geração a juros zero. 2.584/19 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, a respeito dos
planos e das ações realizadas para inibir vandalismo e furtos nas escolas públicas
estaduais e municipais, no período de férias escolares. Na sequência, o Primeiro
Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Éder Júlio
Mota: 1.627/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua José
Justino de Carvalho, próximo ao Condomínio Riviera. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 1.628/19 - Solicita a instalação de postes de iluminação nas Ruas Pedro
Padovan e José de Bastiani - "Expedicionário" - Jardim Oriental. 1.629/19 - Solicita a
instalação de poste de iluminação na rotatória da Rua Jamil Chequer Loteamento Águas
do Eloy. 1.630/19 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Geraldo
Alves Jardim Brilhante. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.631/19
- Solicita roçada em terreno na Rua Ernestina de Barros Carvalho, ao lado do nº 96 Nova Ourinhos. 1.632/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a
extensão da Rua Fernão Dias Paes Lemes, no Jardim Bandeirantes. 1.633/19 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em todas as ruas do Jardim Estoril.
1.634/19 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Maria Galdina Rabello, no Jardim Josefina. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.635/19 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE) no
cruzamento das Ruas Ovídio Gregório de Jesus e Adelávio Zimmermann - Jardim
Eldorado. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.636/19 - Solicita
manutenção no semáforo no cruzamento das Ruas 9 de Julho e Paraná. Indicação do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.637/19 - Solicita restauração de redutor de velocidade
(quebra-molas) danificado na Rua José Neves de Oliveira, em frente ao nº 293 - Vila
Brasil. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.638/19 - Solicita, com urgência, a
construção de balanção de concreto na Rua Arlindo Bettio, nos cruzamentos com as
Ruas Antônio de Souza Vianna, Telésphoro Tupiná e Jairo Adalberto Bertaia. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.639/19 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua José Neves de Oliveira. 1.640/19 - Solicita poda de árvore na Rua
Maria José Milani, próximo ao nº 253. Posteriormente, o Primeiro Secretário realizou a
leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 401/19 De congratulações e aplausos ao Sindicato Rural de Ourinhos, colaboradores e
principalmente ao Sr. Eduardo Luiz Bicudo Ferraro (Brigadeiro), pela entrega de
doações para entidades de Ourinhos e região na Campanha Natal Solidário 2019. Moção
do Vereador Cícero de Aquino: 402/19 - De congratulações à empresa Renatinho
Motos, em nome de seu proprietário Renato Martins Corrêa, pelos excelentes serviços
prestados há mais de 25 anos em nosso Município. Moções do Vereador Santiago de
Lucas Ângelo: 403/19 - De congratulações ao Sr. Renato Carnevalli, pelos excelentes

serviços prestados na área de odontologia em nosso Município. 404/19 - De
congratulações ao Sr. Arnaldo de Lucca Júnior, pelos 23 anos de empreendedorismo em
nosso Município, dirigindo as empresas de Auto Socorro Lucca Jr. Operações
Rodoviárias. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 405/19 - De congratulações à
empresa Osvaldo Motos, pelos relevantes serviços prestados há 14 anos da cidade de
Ourinhos. 406/19 - De congratulações à Funilaria e Pintura 2 Irmãos, em nome dos
proprietários Daniel de Jesus Flora Pinto e João Batista Pinto, empresa especializada em
funilaria, pinturas, consertos, lataria de automóveis, pelos 32 anos prestando serviços de
excelente qualidade em nosso Município. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 407/19 - De congratulações à Direção e aos Professores da EMEF "Profa.
Amélia Abujamra Maron", pela linda festa de formatura dos alunos do 9º ano, realizada
no dia 10 de dezembro, envolvendo alunos, pais e toda a comunidade. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 408/19 - De congratulações à empresa Mercearia do
Moisés, em nome de seu proprietário Moisés Rui Aparecido Carvalho, pelos excelentes
serviços prestados há mais de 26 anos em nosso Município. Moção do Vereador Éder
Júlio Mota: 409/19 - De congratulações aos servidores Márcio Cézar de Souza, Adriano
Roberto de Carvalho e Nelson Neves Mariano, pelos 17 anos de serviços prestados à
Câmara Municipal. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 410/19 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Isabel Gasparoto Fernandes. 411/19 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Franciele Lopes. Moção dos Vereadores Santiago de Lucas Ângelo e Salim
Mattar: 412/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Noêmia Ambrósio Ferreira
Rebouças. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 413/19 - De repúdio à Rede
Globo de Televisão, em relação aos fatos ocorridos na comunidade Paraisópolis, em São
Paulo, envolvendo a PMESP. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 414/19 De congratulações à Direção e aos Professores da EMEF "Profa. Nilse de Freitas", pela
linda festa de formatura dos alunos do 5º ano, realizada no dia 4 de dezembro,
envolvendo alunos, pais e comunidade. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 415/19
- De congratulações ao Cosmos Futebol Clube, pelos seus 40 anos de atuação em nosso
Município. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 416/19 - De congratulações
ao Coral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Belém de Ourinhos,
pelos seus 45 anos de existência. Moções do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
417/19 - De congratulações à Direção e aos Professores da EMEF "Pedagogo Paulo
Freire", do Jardim São Carlos, pela linda festa de formatura dos alunos do 5º ano,
realizada no dia 4 de dezembro, que envolveu alunos, pais e toda a comunidade escolar.
418/19 - De congratulações à Direção e aos Professores da EE "Dr. Ary Corrêa", pela
linda festa de formatura dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do
Ensino Médio, realizada no dia 7 de dezembro, que envolveu alunos, pais e toda a
comunidade escolar. Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 419/19 - De
congratulações ao Prof. Adilson Luiz de Oliveira, pela cerimônia realizada no Centro
Social Urbano - CSU - de entrega de FAIXA e CERTIFICADO aos alunos da EMEF
"Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC), integrantes do Projeto Esporte para Todos, e
também aos alunos do SESI, do Programa Atleta do Futuro, da Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer (SEMEL) e Associação Centro Esportivo de Ourinhos (ACEO). Moção
dos Vereadores Abel Diniz Fiel e Alexandre Florencio Dias: 420/19 - De
congratulações ao radialista e repórter Luiz Albeto de Melo, pelos 50 anos de
profissionalismo prestados no rádio e comunicação, completados em 13 de dezembro.
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. 2.558 à 2584/2019 e as
Moções nº s. 401 à 409/2019 e 413 à 420/2019. Fizeram o uso da palavra Srs.
Vereadores Cícero de Aquino, Santiago de Lucas Junior, Anísio Aparecido Felicetti,
Abel Diniz Fiel, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz, Éder Júlio Motta, Caio César de
Almeida Lima, Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrosim. 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 Livre no expediente os Senhores
Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Motta,
Alexandre Araujo Dauage e Edvaldo Lúcio Abel. Findo o horário do expediente, o
Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a
sessão, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118
do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está
encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores
Vereadores para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo
Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, 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
colocou em discussão o Substitutivo nº 2/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada ao
Projeto de Lei nº 70/2019, de iniciativa da mesma, 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 quem queira fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou o substitutivo
em votação, APROVADO por unanimidade, sendo prejudicado o Projeto de Lei nº
70/2019. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 39/2019 procedente do Prefeito Municipal que a utoriza concessão de
uso de bem público municipal e dá outras providências. Não havendo quem queira fazer
o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou o Projeto em votação nominal,

APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 43/2019 procedente da Mesa Diretora
que dispõe da alteração da Lei Complementar nº 481 de 04 de julho de 2006 e dá outras
providências. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente
colocou o Projeto em votação nominal, APROVADO por unanimidade. Posteriormente,
o Senhor Presidente suspendeu a sessão para esclarecimentos sobre dúvida regimental.
Reaberta a sessão e realizados os esclarecimentos, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que desse continuidade à leitura dos requerimentos de urgência
apresentados. Por questão de ordem, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores:
Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar e Flávio Luís Ambrozim. Em seguida, o Primeiro
Secretário continuou a leitura dos Requerimentos de Urgência: Requerimento nº 2.585
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 50/2019.
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 50/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
criação de cargos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A matéria visa a criação de
cargos que prestarão serviços junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura e o aumento da quantidade de diversos cargos de carreira para que o Poder
Executivo possa atender a demanda de diversas Secretarias Municipais. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 16 de dezembro de 2019. Assinado pela maioria dos
Senhores Vereadores. Requerimento nº 2.586/2019 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 51/2019. 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 51/2019, proveniente
do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar nº. 474, de 22 de
junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos e da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o
Estatuto do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: Com a nova proposta apresentada, as férias do servidor poderão ser
usufruídas em até 03 (três) períodos, sendo que cada um deles não poderá ser inferior a
10 (dez) dias corridos, seguindo a linha do que já dispõe as legislações federais.
Mantém-se, ainda, a possibilidade de conversão em pecúnia de 10 (dez) dias de cada
período aquisitivo de férias, excluindo-se a imposição de requerer tal conversão apenas
nos 15 dias anteriores ao início do gozo das férias. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 16 de dezembro de 2019. Assinado por Anísio Aparecido Felicetti e demais
vereadores. Requerimento nº 2.587 que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei Complementar nº 52/2019. 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 52/2019, proveniente do Prefeito

Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá
outras providências. JUSTIFICATIVA: A matéria citada propõe algumas mudanças na
atual legislação quanto a indicação dos setores responsáveis pelo controle,
credenciamento, autorização e através de Decreto será fixado o limite máximo de meses,
referentes aos empréstimos bancários e financiamentos pessoais consignados. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial
de votação. Sala das Sessões, em 16 de dezembro de 2019. Assinado por Anísio
Aparecido Felicetti e demais Vereadores. Requerimento nº 2.588/2019 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 54/2019. 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 54/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o
pagamento de um subsídio a título de Auxílio Saúde aos servidores públicos municipais
ativos da Administração Direta, Indireta e Autárquica e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de Projeto de Lei Complementar que tem por objeto
conceder para todos os servidores ativos da Administração Direta, Indireta e Autárquica
de modo igual, subsídio a título de Auxílio Saúde no valor de R$ 20,00 (vinte reais)
mensais. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de
urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 16 de dezembro de 2019. Assinado
por Abel Diniz Fiel e demais Vereadores. Requerimento nº 2.589/2019. que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 97/2019. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado
em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 97/2019, proveniente
dos Vereadores Éder Júlio Mota, 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, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada e Santiago de Lucas Ângelo, que dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”).
JUSTIFICATIVA: O referido projeto visa denominar o Complexo de Lazer Parque do
Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”, tendo por objetivo prestar homenagem à
memória de um ilustre homem público, que deixa uma lacuna no seio da sociedade
ourinhense e na nossa política. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja
apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 16 de
dezembro de 2019. Assinado por Anísio Aparecido Felicetti e demais Vereadores.
Requerimento nº 2.590/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 100/2019. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o
douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de
Lei nº 100/2019, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O referido projeto visa a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico – CMDE, devido à mudança na nomenclatura de algumas

Secretarias Municipais. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico CMDE, será vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, e seu objetivo é promover, incentivar, acompanhar e avaliar as
ações de desenvolvimento econômico em nosso Município. Diante disso, solicitamos
que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala
das Sessões, em 16 de dezembro de 2019. Assinado pela maioria dos Senhores
Vereadores. Requerimento nº 2.591/2019 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 101/2019. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de
votação o Projeto de Lei nº 101/2019, 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: O referido projeto visa à
alterações no Programa 0060 (Gestão Administrativa da SM de Administração) e no
Programa 0091 (Gestão de Infraestrutura e Obras Públicas). A alteração no Programa
0060 se justifica pela necessidade de criação de dotação para empenhar despesas com: o
somatório dos valores dos ressarcimentos das despesas realizadas pelo órgão ou entidade
de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou a empresas
estatais não dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos termos das
normas vigentes. Operações Intra OFSS. A alteração (redução) no programa 0091 se
justifica pelo fato de que as metas deste projeto não serão totalmente utilizadas em 2019.
Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 16 de dezembro de 2019. assinado por
Aparecido Luiz e demais vereadores. Requerimento nº 2.592/2019 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 102/2019. Senhor Presidente, REQUEIRO à
Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de
urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 102/2019, proveniente do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
12.000,00 (Doze mil reais) e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O referido
projeto visa a abertura de Crédito Adicional Especial, destinada à criação de dotação
para empenhar somatório dos valores dos ressarcimentos das despesas realizadas pelo
órgão ou entidade de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou
a empresas estatais não dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos
termos das normas vigentes. Operações Intra OFSS. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 16 de dezembro de 2019. Assinado pelo VereadorAparecido Luiz e demais
Vereadores. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para que fosse
providenciadas cópias dos Projetos aos Senhores Vereadores. Reaberta a sessão, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento 2.585/2019. Não havendo
quem queira fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou o Requerimento em

votação nominal, APROVADO com 3 (três) votos contrários e 11 (onze) votos
favoráveis. Na sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Carlos
Alberto Costa Prado 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 50/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação de cargos no Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos 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 16 de dezembro
de 2019. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel e
Salim Mattar. Não havendo mais quem queira se manifestar, O Senhor Presidente
colocou o Projeto de Lei Complementar em votação nominal, APROVADO com 3 (três)
votos contrários e 11 (onze) votos favoráveis. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em discussão o Requerimento 2.586/2019. Não havendo quem queira fazer o uso da
palavra, o Senhor Presidente colocou o Requerimento em votação nominal,
APROVADO com 3 (três) votos contrários e 11 (onze) votos favoráveis. Na sequência, o
Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador Cícero de Aquino 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 51/2019. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da
Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos e da Lei Complementar nº. 911, de 05 de
outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto 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 16 de dezembro de 2019. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar. Não havendo quem queira se manifestar, O
Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei Complementar em votação nominal,
APROVADO com 2 (dois) votos contrários e 12 (doze) votos favoráveis. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento 2.587/2019. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel, Não
havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou o
Requerimento em votação nominal, APROVADO com 5 (cinco) votos contrários e 9
(nove) votos favoráveis. Na sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor Vereador
Éder Júlio Mota 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
52/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006,

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 16 de
dezembro de 2019. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei Complementar. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luis Ambrozim.
Não havendo mais quem queira se manifestar, o Senhor Presidente colocou o Projeto de
Lei Complementar em votação nominal, APROVADO com 5 (cinco) votos contrários e
9 (nove) votos favoráveis. Na sequência, fizeram o uso da palavra para justificativa de
voto os Senhores Vereadores Salim Mattar e Edvaldo Lúcio Abel. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento 2.588/2019. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador: Flávio Luís Ambrozim. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Abel
Diniz Fiel solicitou que continuassem as discussões e votações referentes aos
proposituras apresentadas. Na sequência, o Senhor Presidente colocou a solicitação em
deliberação do plenário, APROVADA por unanimidade. Não havendo mais quem queira
se manifestar, o Senhor Presidente colocou o Requerimento em votação nominal,
APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel 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 54/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o pagamento de um subsídio a título
de Auxílio Saúde aos servidores públicos municipais ativos 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 16 de dezembro de 2019. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei Complementar. Não havendo mais quem queira se
manifestar, o Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei Complementar em votação
nominal, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Requerimento 2.589/2019. Não havendo mais quem queira se manifestar, o
Senhor Presidente colocou o Requerimento em votação nominal, APROVADO com 5
(cinco) votos contrários e 9 (nove) votos favoráveis. Na sequência, o Senhor Presidente
nomeou o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim para atuar como Relator Especial ao
Requerimento 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 97/2019. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa dos Vereadores Éder Júlio Mota, 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, Mário
Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas Ângelo, que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr.
Odayr Alves da Silva”), declaro CONTRÁRIO meu Parecer, devido à área de 60.658,70
m² já constar como Parque Lívia Barreto Corrêa Simões Pinto e Lago Maria Aparecida

Pedrotti, conforme o artigo 438, onde é proibida a mesma denominação a mais de uma
via, próprio, logradouro público ou a bens e serviços públicos de qualquer natureza. Sala
das Sessões, em 16 de dezembro de 2019. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou
em votação o Parecer Contrário lido, sendo REJEITADO o Parecer. Na sequência, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar 97/2019.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo
Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Éder Júlio Mota, Santiago de Lucas Junior e Salim Mattar.
Não havendo mais quem queira se manifestar, o Senhor Presidente colocou o Projeto de
Lei Complementar em votação, APROVADO pela maioria dos Senhores Vereadores. Na
sequência, fizeram o uso da palavra para justificativa de voto os Senhores Vereadores:
Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz e Edvaldo Lúcio Abel. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento 2.590/2019. Não havendo quem
queira fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou o Requerimento em votação
nominal, APROVADO com 1 (um) voto contrários e 13 (treze) votos favoráveis. Logo
em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura da Emenda nº. 1 MODIFICATIVA
(Aditiva) do Vereador Alexandre Araujo Dauage ao Projeto de Lei n°. 100/2019 de
autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico - CMDE e dá outras providências. Senhor Presidente,
Proponho à Mesa, ouvido o douto Plenário, com fundamento no artigo 151 do
Regimento Interno, a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n°. 100/2019,
alterando o art. 2º da citada matéria, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.
2º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE, criado por esta
Lei será integrado por 10 (dez) titulares e seus respectivos suplentes, representantes
do Poder Executivo, de entidades de classe ligadas às atividades empresariais e
desenvolvimento tecnológico, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos, com a seguinte composição: X - representante da 58ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.” JUSTIFICATIVA: Apresentamos esta matéria
com o objetivo de incluir, dentre os representantes do Conselho, um representante da 58ª
Subseção da OAB de Ourinhos. Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres
pares para a aprovação da presente Emenda Modificativa/Aditiva. Sala das Sessões, em
16 de dezembro de 2019. Na sequência, o Senhor Presidente nomeou o Senhor 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 à Emenda nº 01
MODIFICATIVA (Aditiva) e ao Projeto de Lei nº 100/2019. Senhor Presidente, após
analisar as matérias supracitadas, referentes à criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico - CMDE 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 16 de dezembro de 2019. Posteriormente, o Senhor
Presidente colocou em discussão a Emenda. Não havendo quem queira se manifestar, O
Senhor Presidente colocou a Emenda em votação, APROVADA por unanimidade. Logo
após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 100/2009. Não

havendo quem queira se manifestar, O Senhor Presidente colocou o Projeto em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão
o Requerimento 2.591/2019 de autoria do Vereador Aparecido Luiz, que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº. 101/2019 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. Não havendo quem queira se manifestar, o Senhor
Presidente colocou o Requerimento de Urgência em votação nominal, APROVADO com
votos 3 (três) contrários e 11 (onze) votos favoráveis. Na sequência, o Senhor Presidente
nomeou a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada para atuar como Relatora 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 101/2019. 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 16 de dezembro de 2019. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou o Projeto em discussão. Não havendo quem
queira se manifestar, o Projeto foi colocado em votação, APROVADO pela maioria dos
Senhores Vereadores. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 2.592/2019 de autoria do Vereador Aparecido Luiz que requer
Urgência Especial de Votação ao Projeto de Lei nº 102/2019 do Prefeito Municipal que
dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de r$ 12.000,00 (doze mil
reais) e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Projeto foi
colocado em votação nominal, APROVADO com 3 (três) votos contrários e 11 (onze)
votos favoráveis. Em seguida, o Senhor 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 nº 102/2019. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais)
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
16 de dezembro de 2019. Na sequência, o Senhor Presidente colocou o Projeto em
discussão. Não havendo quem queira se manifestar, o Projeto foi colocado em votação,
APROVADO pela maioria dos Senhores Vereadores. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra para justificativa de voto o Senhor Vereador Salim Mattar. Não havendo mais
nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e
declarou encerrada esta Quadragésima Quarta 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------_____________________
Alexandre Florencio Dias
Presidente
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1º. Secretário
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