ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao décimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e quatorze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim,
localizado na Rua do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua
Trigésima Primeira Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o
Senhor Alexandre Araujo Dauage. Feita a chamada, verificou-se a presença dos
Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre
Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota,
Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim
Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quatorze Vereadores presentes). Havendo
número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Maxwel Rodrigues. A seguir, o Senhor Presidente
colocou em votação a Ata da 30ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. O
Senhor Presidente comunicou que a Câmara Municipal está recebendo um projeto da
Secretraria de Cultura com a Exposição do Artista Curia e que haverá também
durante o intervalo regimental a apresentação musical de Alison de Oliveira. O
Senhor Presidente realizou ainda a leitura do ofício do Professor Granja: "Parabenizo
o Senhor Presidente e nobres Vereadores por abrir um espaço tão importante para a
arte de Ourinhos. Que neste espaço sejam convidados demais artistas da cidade
merecedores desta homenagem. Assinado Profº. Granja, Professor da História da
Arte das FIO e de Semiótica da Fatec." Dando continuidade, o Senhor Presidente
convidou a população para participar da Sessão Solene no dia 22 de setembro que
concederá o "Título de Cidadã Ourinhense" para a Tenente Coronel PM Cenise
Araujo Calazans, a partir das 16 horas no plenário da Câmara Municipal. Em seguida,
o Senhor Presidente informou que a inscrição para o uso da palavra no expediente
está aberta e deve ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Para o uso da palavra
livre para explicação pessoal destinada à manifestação dos Senhores Vereadores sobre
atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, a inscrição
deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo
regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Logo após, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura na íntegra do
Ofício C. C. A. nº. 4664/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Sãso Paulo:
"Senhor Presidente. Na conformidade do disposto no artigo 2º, inciso XV da Lei

Complementar nº. 709/93, encaminho para conhecimento de Vossa Excelência, cópia
da sentença publicada no DOE de 06/06/2017, respectivamente. Por oportuno, alerto
que o decidido não é suscetível de revisão por esse legislativo, conforme deliberação
deste tribunal exarada no Processo TCA-10535/026/94. Apresento no ensejo votos de
distinta consideração. Josué Romero – Auditor. Ao Excelentíssimo Senhor Alexandre
Araujo Dauage, Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos – SP. DECISÃO deste
tribunal, JULGO ILEGAIS os atos de admissão em análise, negando-lhes registro e
aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos XV, do artigo 2º, da Lei
Complementar Estadual nº. 709/93. Na sequência o Primeiro Secretário realizou a
leitura do Ofício DTT/0067/2017: A Câmara Municipal de Ourinhos – SP A/C
Presidente Vereador Alexandre Araujo Dauage (ALEXANDRE ZOIO). A Diretoria de
Trânsito e Transportes Concedidos, vem pela presente SOLICITAR, Apoio e
Colaboração, as Ações da Semana Nacional do Trânsito, que compreende do dia
18/09/2017 ao dia 25/09/2017 e em específico no dia 23/09/2017 a partir das 09:00
na área central da cidade, onde faremos blitz educativa aos pedestres e condutores
de veículos: "AGENDA PARA A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO EM
OURINHOS" : A Campanha Sobre a Semana Nacional do Trânsito teve seu início
neste 07 de Setembro com o Desfile Cívico, aonde estava envolvida a escola EMEF
Francisco Dias Negrão, com o Projeto desta Diretoria 'Patrulha no Trânsito'; No dia
23 de Setembro haverá Blits Educativa com distribuição de panfletos em referência a
Segurança no Trânsito; Palestra de Educação no Trânsito na escola 'EMEF
Francisco Dias Negrão' no dia 21/09 as 10:00, com palestrantes da CART; Faixas
Educativas que já estão sendo colocadas em pontos estratégicos na cidade;
Adesivagem da Frota Municipal e Circular Cidade de Ourinhos, com o tema da
Semana do Trânsito; Fixação de faixas educativas de trânsito nas escolas
municipais. Tudo com o Propósito de Conscientização de Segurança no trânsito. O
comprometimento nesta campanha é muito importante, pois irá mortrar a sociedade
em modo geral o engajamento em AÇÕES de Segurança no Trânsito. Ourinhos, 15
de Setembro de 2017. Atenciosamente, Ariovaldo de Almeida Silva – Diretor de
Trânsito e Transportes. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores na Secretaria da Casa. O Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 76/17 de iniciativa do
Vereador Éder Júlio Mota que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Narciso
Martins dos Santos). Projeto de Resolução nº. 09/17 de procedência do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo que dispõe sobre alteração do § 4º do artigo 166, da
Resolução n°. 04, de 9 de junho de 1993 (Regimento Interno da Câmara Municipal de
Ourinhos). As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes
para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno.
O Primeiro Secretário realizou a leitura dos ofícios de terceiros recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos: Requerimento nº.
2.258/17 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimento nº. 2.267/17 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº. 2.539/17 do Vereador Caio
César de Almeida Lima; Requerimentos nº.s 2.382, 2.384 e 2.604/17 do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº.s 2.549 e 2.605/17 do Vereador Cícero
de Aquino; Requerimento nº. 2.388/17 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos

nº.s 2.288, 2.292, 2.423, 2.435, 2.436, 2.460, 2.482, 2.540, 2.563, 2.565, 2.585,
2.596, 2.599, 2.601, 2.611, 2.612, 2.618, 2.623, 2.638, 2.645 e 2.650/2017 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº. 2.327/17 do Vereador Flávio Luis
Ambrozim e Requerimentos nº.s 2.379, 2.389 e 2.393/2017 da Vereadora Raquel
Borges Spada. Comunicado nº. CM 166171/2017 do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO informando sobre a liberação de recursos financeiros, ao Município,
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 62/17: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 62/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra de iniciativa do Prefeito Municipal que dispõe
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como
organizações sociais e cria o Programa Municipal de Publicização e dá outras
providências, após consulta à Assessoria Jurídica desta Casa, verificou ser necessário:
1) substituir a palavra “parcela” por “parceria” no caput do Artigo 7º; 2)
substituir a remissão feita ao “Artigo 12” para o “Artigo 11”, no Artigo 10; 3)
substituir a remissão feita ao “Artigo 22” para o “Artigo 21”, no Parágrafo 4º do
Artigo 14; e 4) pluralizar o termo “Secretaria” na alínea “a”, inciso II do Artigo
24. Assim, desde que realizadas as alterações apontadas acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 18 de
setembro de 2017, Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Feita a leitura do
parecer e por contar com sugestões de alterações do referido projeto de lei, o
Senhor Presidente colocou em votação o Parecer da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 62/17, APROVADO por unanimidade. Logo após,
o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
demais pareceres favoráveis emitidos aos projetos em tramitação: Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 57/2017: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra
de iniciativa do Vereador Caio César de Almeida Lima que dispõe sobre o acesso
dos pais e responsáveis à lista de espera para a concessão de vaga nas Escolas
Municipais de Educação Infantil - EMEI's, e nos Núcleos de Educação Infantil –
NEI's, e dá outras providências. Não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2017, Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido
Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 58/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra de iniciativa do Vereador Caio César de
Almeida Lima que que institui, no Calendário Oficial do Município, a “Semana
Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno”, não havendo nenhum óbice,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de

setembro de 2017, Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 59/2017: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra
de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto (Sargento Sérgio), que institui
no Calendário Oficial do Município, a “Semana Municipal de Prevenção aos
Acidentes de Trânsito com Motocicletas”, 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, 13 de setembro de 2017, Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido
Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 63/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra de iniciativa do Vereador Vereador Santiago de
Lucas Ângelo, que dispõe sobre denominação da sala de espera do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves (Sala de
Espera "Valdeci de Souza Melo - Deci Cabeleireiro"), 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, 13 de setembro de 2017, Aparecido Luiz – Presidente Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido
Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 64/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra de iniciativa do Vereador Cícero de Aquino
(Cícero Investigador), que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Adroaldo
Santos Arruda Júnior), 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, 13
de setembro de 2017, Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Caio César de
Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Os
projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser inseridos na
ordem do dia das próximas sessões. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.895/17 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.228/2017, que solicita instalação de semáforos com
temporizador na Avenida Dr. Altino Arantes, no cruzamento com a Rua Monsenhor
Cordova, bem como, com temporizador para pedestres, no cruzamento com a Rua
Souza Soutelo. Requerimento dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Anísio
Aparecido Felicetti: 2.896/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
80/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se alterar o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais ou criar lei específica, visando à redução de jornada
de trabalho para os funcionários públicos que possuam, sob sua dependência, filhos,
naturais ou adotivos, com necessidades especiais. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.897/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se intensificar a fiscalização quanto à limpeza de terrenos baldios, tendo em vista o

grande número de pernilongos existentes atualmente na cidade. 2.898/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se distribuir, gratuitamente, protetor solar para
os alunos que participam das escolinhas de futebol, em horário de risco para pele.
2.899/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Programa
Municipal de Saúde Bucal do Idoso. 2.900/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar o Programa Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência
Física e Mobilidade Reduzida. 2.901/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se criar um Programa de Atendimento Médico, nas creches municipais e
conveniadas de Ourinhos. 2.902/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instituir no Município o “Projeto Férias”, a ser desenvolvido no período de recesso
escolar e férias, nas escolas municipais. Requerimento do Vereador Éder Júlio
Mota: 2.903/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão
única de direção a Rua Benedita Fernandes Cury, no sentido da Rua do
Expedicionário para a Rua José Justino de Carvalho. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.904/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar um semáforo para pedestres na Rua São Paulo, no cruzamento com a
Rua Paraná, em razão do grande número de pedestres que vêm do Terminal
Rodoviário Urbano de Passageiros de Ourinhos "Lúcio Manoel de Carvalho".
2.905/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se pagar Abono de Natal aos
servidores públicos municipais. 2.906/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se doar terrenos destinados à construção de casas populares na zona oeste do
Município. 2.907/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
abrigo para menores no Município. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:
2.908/17 - Requer informações sobre o critério adotado pela Coordenadoria de
Trânsito e Transporte para a implantação de lombofaixas e/ou redutores de
velocidade nas ruas e avenidas do Município. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 2.909/17 - Requer informações a respeito das dedetizações
nos prédios públicos, escolas e postos de saúde, nos últimos dois anos. 2.910/17 Requer informações sobre a possibilidade de se instituir premiações aos estudantes
aplicados das escolas municipais. 2.911/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar uma política municipal de incentivo e apoio ao
cooperativismo em nosso Município. 2.912/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar avaliação odontológica dos alunos da Rede Pública
Municipal e o devido encaminhamento para tratamento, caso necessário. 2.913/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar matrícula de alunos, na Rede
Municipal de Educação, via internet. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 2.914/17 - Requer informações sobre aquisições de emulsões asfálticas
pela SAE. 2.915/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 898/2017, que
requer informações sobre a possibilidade de se implantar praça e academia da saúde
em terreno pertencente ao Município, situado na Rua Luiz Alberto Botelho, próximo
ao nº 47 - Jardim Vale do Sol. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.916/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se notificar a empresa
responsável ou consertar os fios caídos do canteiro central situado na Rua José de
Bastiani - "Expedicionário", próximo ao nº 2.511. Requerimento do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 2.917/17 - Requer informações, junto ao Centro Paula

Souza e o Governo do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de se realizar
ampliação e melhorias da cozinha, bem como do refeitório da ETEC Jacinto Ferreira
de Sá. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 2.918/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar o Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS, junto à SAE, com as contas de água. Requerimento do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 2.919/17 - Encaminha minuta de projeto de lei que altera
dispositivo da Lei Complementar nº 961/2017, no sentido de se estender o prazo do
Projeto Ourinhos Legal, que incentiva a legalização imobiliária na área urbana.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.920/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir uma ponte sobre o Córrego Água das Furnas e
Furninhas, interligando as Ruas Pedro Fernandes Sândano e Ângelo Sedassari.
2.921/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma passarela
sobre o Córrego Água das Furnas e Furninhas, interligando as Ruas Pedro Fernandes
Sândano e Ângelo Sedassari. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 2.922/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação,
sobre a possibilidade de se implantar no Município o “Boletim Escolar Eletrônico”.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.923/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar semáforo para pedestres no cruzamento da
Avenida Gastão Vidigal com a Rua Paraná. 2.924/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias de trânsito no cruzamento da Avenida Gastão
Vidigal com a Rua Paraná. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
2.925/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 571/2017, que solicita
melhorias na iluminação pública da Praça Adriano José Braz (Praça da Companhia
Luz e Força) - Jardim Paulista. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
2.926/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de redutores de velocidade desde a Rodovia Melo Peixoto até o Paredão,
bem como na Estrada da CESP até o Paredão, nas entradas e saídas de veículos, e
também seja estudada a necessidade de instalação de placas sinalizando a entrada e
saída de veículos longos no cruzamento da Estrada Vicinal Fernando Antônio
Paschoal com a Estrada da CESP. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
2.927/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura da
Rua Sebastião Simião de Souza, no trecho entre a UBS "Região Oeste" e a passarela
sobre a Rodovia BR-153. 2.928/17 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se
realizar toda a infraestrutura da Rua Mário da Silva, situada entre a Avenida Vereador
Múcio Correia da Silva e a Rua Sebastião Simião de Souza. A seguir, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do Requerimento de Urgência: Requerimento de
Urgência nº. 2.929/17 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
62/2017. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o
douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto
de Lei nº 62/2017, proveniente do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como
organizações sociais e cria o Programa Municipal de Publicização e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa criar um mecanismo de

implantação da gestão associada, através da celebração de contrato de gestão entre o
Poder Público e as Organizações Sociais. Os contratos de gestão representam uma
forma de parceria do Estado com instituições privadas de fins públicos com relevante
interesse coletivo. A própria legislação federal, Lei nº. 9.637/98, já dispõe no âmbito
federal sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais e a celebração
de contratos de gestão. Considerando o interesse do Município em fomentar a
execução por Organizações Sociais de atividades e serviços de interesse público, e,
considerando ainda que compete ao Poder Legislativo local aprovar as proposituras
necessárias à efetivação das políticas públicas de relevante interesse público e social,
encaminha-se a essa egrégia Casa de Leis o presente Projeto de Lei que trata da
qualificação de entidades de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações
Sociais no âmbito do Município de Ourinhos. Diante disso, solicitamos que sobredito
projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões,
em 18 de setembro de 2017, assinado pela maioria dos Vereadores. Os requerimentos
lidos serão apreciados no presente expediente enquanto que o de urgência será
deliberado na ordem do dia. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo
Secretário que realizasse a leitura das Indicações apresentadas à mesa. Por questão
de ordem, o Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou a retirada da Indicação nº.
1.852/17. Dando continuidade, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Indicações: Indicações do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 1.824/17 - Solicita a
substituição de lâmpadas na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo) - Jardim Guaporé.
1.825/17 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua 13 de Maio, entre as Ruas Dr.
Antônio Prado e Gaspar Ricardo. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.826/17
- Solicita troca de lâmpada na Rua Antônio Francisco Saladini, no poste nº 30/142 Parque Pacheco Chaves. 1.827/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Antônio
Francisco Saladini, em poste defronte ao nº 13 - Parque Pacheco Chaves. Indicações
do Vereador Éder Júlio Mota: 1.828/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Atta Haddad. 1.829/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Garibaldo Lourenço dos Santos. 1.830/17 - Solicita reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Octávio Ferreira de Campos. 1.831/17 - Solicita
limpeza em boca de lobo na Rua Manoel Francisco de Angelo, defronte ao nº 10.
Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.832/17 - Solicita a implantação
de vagas para estacionamento em 45 graus em frente ao NEI "Curupira" - Jardim
Itamaraty. 1.833/17 - Solicita a implantação de ponto de circular, em ambos os
sentidos, defronte à Secretaria Municipal de Educação. 1.834/17 - Solicita a
implantação de lixeiras no interior do Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Netto
Silva. 1.835/17 - Solicita reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua João
Beltrame - Vila Vilar. 1.836/17 - Solicita capina e limpeza em área pertencente à
Prefeitura Municipal na Rua Luiz Alberto Botelho, próximo ao nº 36 - Jardim Vale do
Sol. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.837/17 - Solicita
reparos no asfalto da Rua Antônio Luiz Golfette, no cruzamento com a Rua Dois Jardim do Sol. 1.838/17 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Vanderlei Querino
da Silva - Vila Sândano. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.839/17 Solicita a instalação de iluminação pública na Estrada Municipal da CESP (antiga
Estrada do Ferro Velho Cruzeiro). Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:

1.840/17 - Solicita a construção de um CRAS no Jardim Itamaraty. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.841/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Geraldo
Alves, defronte ao nº 60 - Jardim Brilhante. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.842/17 - Solicita limpeza de boca de lobo na Avenida Ivone
Cardoso Pereira Cavenago, defronte ao nº 37. 1.843/17 - Solicita manutenção
asfáltica na Rua 7 de Setembro, defronte ao n° 558. 1.844/17 - Solicita implantação
de lombofaixa ou redutor de velocidade na Avenida Feodor Gurtovenco. Indicação
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.845/17 - Solicita a instalação de
lombofaixa na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, defronte ao nº 136 – Vila Califórnia.
Indicações do Vereador Flávio Luis Ambrozim: 1.846/17 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Narciso Migliari. 1.847/17 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Dr. Antônio Prado.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.848/17 - Solicita providências quanto
ao combate de pernilongos nos Jardins Quebec e Santa Felicidade, bem como no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.849/17 - Solicita a
instalação de lombofaixa na Rua João Barrile, defronte ao nº 552 – Jardim Europa.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.850/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Avenida Nilo
Signorini. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.851/17 - Solicita a
implantação de lombofaixas no cruzamento das Avenidas Horácio Soares e José
Esteves Mano Filho. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.853/17 - Solicita a
instalação de semáforo no cruzamento das Ruas do Expedicionário e Lopes Trovão.
Indicações do Vereador Cícerode Aquino: 1.854/17 - Solicita pintura de sinalização
de solo (PARE) em toda a extensão da Rua Valentim Gentil. 1.855/17 - Solicita
pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, em toda a
extensão da Rua João Villar Péres. 1.856/17 - Solicita reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Eduardo Pacheco Chaves. 1.857/17 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, em
toda a extensão da Rua Eduardo Pacheco Chaves, após a conclusão do recapeamento,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" no local. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.858/17 - Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de
velocidade na Rua Domingos Ângelo. 1.859/17 - Solicita a implantação de
lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua Prof. Francisco Dias Negrão. As
indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as
providências que solicitam. Em seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 187/17 - De
congratulações à Sra. Leonor Pocay, pela comemoração de seu aniversário natalício.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 188/17 - De congratulações à
Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Educação, pela realização
do Projeto Multiplicadores Mirim, Semeadores do Amanhã. Moção do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo: 189/17 - De congratulações ao Studio de Danças e
Pilates Eliane Brito, pelas premiações no Festival Super Star, em Marília-SP, e na IX
Danza Apóstoles, festival de dança realizado em Apóstoles, na Argentina, bem como
pelas premiações especiais. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 190/17 - De
pesar pelo falecimento do jovem Renato Martins Correa Filho. 191/17 - De pesar

pelo falecimento do Sr. Maxwel Rodrigues. 192/17 - De congratulações à equipe de
oncologia envolvida na Campanha “A vida é bem melhor em cores. Previna-se”, que
trata da Campanha Setembro Verde: contra o câncer de intestino. Moção dos
Vereadores Caio César de Almeida Lima, raquel Borges Spada e Abel Diniz Fiel:
193/17 - De repúdio ao Banco Santander, pela realização da exposição
“Queermuseu”. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 194/17 - De
congratulações ao Frei Claudimir Antônio Falkowski - Frei Miro, pelo aniversário de
ordenação sacerdotal, comemorado dia 12 de setembro. 195/17 - De congratulações
ao Sr. Roberto Franco de Lima e a todos os voluntários do Grupo Maria Esperança,
pelo importante trabalho de caridade realizado no Município, deixando um exemplo
para toda a sociedade. 196/17 - De apoio à proposta de renovação antecipada do
contrato de concessão da malha ferroviária paulista. A moções de congratulações, de
apoio e de repúdio serão deliberadas no presente expediente enquanto que as de
pesares encontram-se aprovadas na forma regimental. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim solicitou que a discussão e a votação dos
requerimentos e moções fossem feitas de forma globalizada, salvo algum
destaque a ser solicitado por qualquer dos Senhores Vereadores presentes. O
Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Sr. Vereador,
aprovado por unanimidade. Não havendo pedidos em destaque, o Senhor
Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s 2.837 a 2.889/2017 e
as Moções de nº.s 185 e 186/2017 remanescentes da 30ª. Sessão Ordinária, e os
Requerimentos nº.s 2.895 a 2.928/2017 e a s Moções nº.s 187 a 189 e 192 a
196/2017 da presente sessão. A seguir, fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Santiago de Lucas Ângelo, Mário Sérgio
Pazianoto, Abel Diniz Fiel, Alexandre Florêncio Dias, Raquel Borges Spada, Caio
César de Almeida Lima, Anísio Aparecido Felicetti e Alexandre Araujo Dauage. Não
havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e moções foram
colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. Com fundamento no Inciso
33 do Artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo
de 15 dias para responder as informações solicitadas através dos requerimentos. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário as matérias
destacadas remanescentes de sessões anteriores. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 2.226/2017 do Vereador Caio César de Almeida Lima que requer
informações sobre a possibilidade de se contratar médicos pediatras para atendimento
nas Unidades Básicas de Saúde. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Caio César de Almeida Lima, Alexandre Florêncio Dias e Aparecido Luiz. Não
havendo mais quem queira se manifestar, o Requerimento nº. 2.226/2017 foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Findo o horário do
expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental.
Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º
do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação
pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada
para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio
César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder

Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Salim Mattar e
Santiago de Lucas Ângelo (quatorze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
2.929/17 de autoria da maioria dos Vereadores que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 62/2017. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o
Vereador Flávio Luis Ambrozim. Dando continuidade, o Requerimento de Urgência
nº. 2.929/17 foi colocado em votação nominal e APROVADO com doze votos
favoráveis, um voto contrário e um ausente. 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 o tempo necessário para a
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao
Projeto de Lei nº. 62/2017. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, oriunda
do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos, como organizações sociais e cria o Programa Municipal
de Publicização 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 18 de setembro de 2017. Caio César de Almeida Lima Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 62/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação e APROVADO com doze votos favoráveis, um voto contrário e um
ausente. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o
uso da palavra livre os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Cícero de
Aquino, Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota e
Raquel Borges Spada. Não havendo mais orador inscrito para uso da palavra, o
Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e
declarou encerrada esta Trigésima Primeira Sessão Ordinária. Para constar o que
ocorreu, lavrou-se o presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário,
para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se
encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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