ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e trinta e dois minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim,
localizado na Rua do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua
Quadragésima Quarta Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a
presidência o Senhor Alexandre Araujo Dauage. O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a chamada para a verificação do quórum
regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias,
Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos
Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel,
Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim
Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo
número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e
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. Dando continuidade, o Sr. Presidente
colocou em votação as Atas da 43ª. Sessão Ordinária e da 11ª. Sessão Extraordinária,
aprovadas por unanimidade. O Senhor Presidente Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Ofício nº. 42/2017 da
Prefeitura Municipal referente ao Projeto de Lei Complementar nº. 43/2017:
"Excelentíssimo Senhor Presidente. Solicitamos à Vossa Excelência a retirada do
Projeto de Lei Complementar que revoga dispositivo da Lei Complementar nº 967,
de 11 de outubro de 2017, que dispoe sobre o parcelamento e débitos tributários e
não tributários do Programa de Recuperação Fiscal – Refis 2017 – com anistia de
juros e multa de mora para quitação ou parcelamento dos débitos no âmbito da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras providências.
Enviado através do Ofício nº. 40/11/2017 do dia 14 de dezembro de 2017.
Agradecemos Vosssa Excelência pela atenção dispensada ao assunto e valemo-nos
da oportunidade para reiterar os protesto de nosa elevada estima e distinto apreço.
Atenciosamente, Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal, ao Excelentíssimo
Senhor Alexandre Araujo Dauage – Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos."
Lido o ofício, o Sr. Presidente determinou à Secretaria da Casa as providências de

praxe para a retirada do Projeto de Lei Complementar nº. 43/2017. A seguir, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios referentes aos projetos
orçamentários: Ofício nº. 50/12/2017. Ourinhos, 23 de novembro de 2017.
Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência, a substituição do
Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ourinhos para o
Período de 2018 a 2021 e dá outras providências, enviado através do Ofício
29/12/2017, do dia 31 de agosto de 2017, devido a criação da nova Secretaria
Municipal de Segurança Pública. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção
dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de
nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Lucas Pocay Alves da Silva
– Prefeito Municipal. Ofício nº. 48/12/2017. Ourinhos, 23 de novembro de 2017.
Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência, a substituição do
Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2018, e dá outras providências, enviado através do Ofício
31/12/2017, do dia 31 de agosto de 2017, devido a criação da nova Secretaria
Municipal de Segurança Pública. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção
dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de
nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Lucas Pocay Alves da Silva
– Prefeito Municipal. Ofício nº. 49/12/2017. Ourinhos, 23 de novembro de 2017.
Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência, a substituição do
Projeto de Lei que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para
o exercício de 2018, enviado através do Ofício 30/12/2017, do dia 31 de agosto de
2017, devido a criação da nova Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Agradecemos a Vossa Excelência a atenção dispensada ao assunto, e valemo-nos da
oportunidade para reiterar os protestos de nossa elevada estima e distinto apreço.
Realizada a leitura, o Sr. Presidente determinou à Secretaria da Casa que faça os
devidos encaminhamentos à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimento nº.
2.991/2017 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº. s 2.778, 3.140, 3.141,
3.142 e 3.143/2017 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimento nº.
3.226/2017 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 3.117, 3.127,
3.217 e 3.218/2017 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº. 3.228/2017 do
Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 2.939, 3.034, 3.036,
3.037, 3.059, 3.089, 3.091, 3.105, 3.107, 3.136, 3.146, 3.147, 3.162, 3.181, 3.185,
3.186, 3.187, 3.188, 3.189, 3.190, 3.191, 3.193, 3.194, 3.195, 3.210, 3.212, 3.214,
3.215, 3.242 e 3.386/2017 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos
nº. s 2.872, 3.016, 3.054, 3.184, 3.197, 3.198 e 3.199/2017 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimentos nº. s 2.380, 2.664, 2.996, 3.056, 3.075, 3.076, 3.077, 3.078,
3.079, 3.080, 3.081, 3.097, 3.101, 3.223 e 3.234/2017 do Vereador Éder Júlio Mota;
Requerimentos nº. s 935/2016; 2.993, 3.024, 3.084, 3085, 3.086, 3.087, 3.123, 3.149,
3.151, 3.153, 3.160, 3.166, 3.167, 3.203, 3.204, 3.235, 3.236 e 3.238/2017 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 2.952, 3.042, 3.094, 3.095, 3.096,
3.139 e 3.237/2017 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. s 2.765,
2.987 e 2.989/2017 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.953,

3.039, 3.104, 3.106, 3.109, 3.178, 3.180 e 3.225/2017 da Vereadora Raquel Borges
Spada; Requerimento nº. 3.057/2017 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo;
Requerimento nº. 2.896/2017 dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimento nº. 3.159/2017 dos Vereadores Alexandre Araujo
Dauage e Edvaldo Lúcio Abel. E-mail da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO encaminhando o Requerimento nº 2.771, de 2017, de
autoria do Deputado Paulo Correa Jr., que propõe voto de congratulações pelo
aniversário do município de Ourinhos. Os ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. O Sr. Presidente
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei
Complementar nº. 42/17 oriundo do Prefeito Municipal que dispõe sobre a
prorrogação do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2017, com a anistia de
juros e multa de mora para quitação ou parcelamento dos débitos e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 43/17 de iniciativa do Prefeito
Municipal que revoga dispositivo da Lei Complementar nº. 967, de 11 de outubro de
2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e não tributários e do
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2017 com anistia de juros e multa de mora
para quitação ou parcelamento dos débitos no âmbito da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras providências (PROJETO RETIRADO PELO
PREFEITO ATRAVÉS DO OFÍCIO LIDO DE Nº. 42/2014). Projeto de Lei
Complementar nº. 44/17 de procedência do Prefeito Municipal que altera a
denominação de cargos de carreira e os Anexos I, II, III, IV, V e VI, da Lei
Complementar nº. 925, de 10 de março de 2016, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Decreto Legislativo nº. 09/17 proveniente do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado que concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Dr.
Jadir Pereira Grilo. Secretaria da Câmara Municipal, em 12 de dezembro de 2017. As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável com alteração das Comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao
Projeto de Lei Complementar nº. 34/2017: Parecer dos Relatores da Comissão de
Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº.
34/2017. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre o
Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências, as Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, em conjunto, verificaram a
necessidade de correções de algumas passagens que devem ser retificadas na
redação final do Projeto, conforme apontamentos observados no Parecer técnico
do Procurador Jurídico desta Casa de Leis, nos itens de nº. s 1 ao 18, de acordo
com cópia anexa. Assim, desde que realizadas as alterações apontadas no Parecer
Jurídico, declaramos FAVORÁVEL o nosso Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 18 de dezembro de 2017. Comissão de Justiça e Redação: Aparecido
Luiz – Presidente Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e
Anísio Aparecido Felicetti – Membro; Comissão de Finanças e Orçamento: Abel

Diniz Fiel – Presidente Relator, Santiago de Lucas Ângelo – Vice-Presidente e
Cícero de Aquino – Membro. Feita a leitura do parecer das comissões e por contar
com alterações sugeridas, o Senhor Presidente colocou em discussão. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do parecer favorável com alteração da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 40/2017 . Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº. 40. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder, por
meio de licitação, os serviços públicos de abastecimento de esgotamento sanitário e
dá outras providências, esta Comissão verificou ser necessária a exclusão da
expressão “de abastecimento” da Ementa do Projeto, visto que se trata de erro
material, não condizendo com a realidade do conteúdo da matéria, a qual deverá
passar a vigorar da seguinte forma: “Autoriza o Poder Executivo a conceder, por
meio de licitação, os serviços públicos de esgotamento sanitário e dá outras
providências”. Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, como Relator
pela Comissão de Justiça e Redação, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Comissões, 18 de dezembro 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 nas próximas sessões. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Complementar
nº. 40. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a
conceder, por meio de licitação, os serviços públicos de abastecimento de
esgotamento sanitário e dá outras providências, não havendo qualquer óbice, e
como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2017. Abel Diniz
Fiel – Presidente Relator, Santiago de Lucas Ângelo – Vice-Presidente e Cícero
de Aquino – Membro. Feita a leitura do parecer e por contar com alterações
sugeridas, o Senhor Presidente colocou em discussão. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Dando
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 3.800/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
626/2017, que requer informações sobre a possibilidade de remodelação das praças
públicas periféricas, a fim de oferecer melhor aspecto físico aos logradouros.
3.801/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 637/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se criar um Portal Empresarial, Industrial e
Turístico de Ourinhos na internet, voltado, especialmente, para a captação de
interesses de novas empresas, visando à instalação destas em nosso Município.
3.802/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 638/2017, que requer
informações a respeito da possibilidade de se enviar a programação de esporte do

Município. 3.803/17 - Requer cópia do Processo nº 0010017/2017, citado na resposta
ao Requerimento nº 641/2017, que requer informações a respeito dos para-raios ou
SPDAs (Sistemas de Proteção de Descargas Atmosféricas) do Município. 3.804/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 701/2017, que requer informações a
respeito da perspectiva de construção de moradias populares no Município. 3.805/17
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 337/2017, que requer informações a
respeito das melhorias na iluminação pública e no calçamento de todas as vielas do
Município. 3.806/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 414/2017, que
requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 5.490/2010, de
autoria deste Vereador, que torna obrigatória a instalação de grades protetoras nos
bueiros dos logradouros municipais. 3.807/17 - Requer cópia do Processo nº
010160/2017, citado na resposta ao Requerimento nº 442/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se intensificar as campanhas visando à
orientação dos problemas causados pela queima de lixo e de mato em terrenos
baldios. 3.808/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 449/2017, que
requer informações a respeito do número de empresas que estão prestando serviços
de obras ao Município. 3.809/17 - Requer cópia do Processo nº 0010096/2017, citado
na resposta ao Requerimento nº 533/2017, que requer informações sobre a
programação de ações preventivas contra animais peçonhentos, a serem implantadas
em todos os bairros do Município. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 3.810/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
sobre a Rotatória Anuar Haddad, na Rua do Expedicionário, próximo ao Fórum,
devido ao grande número de acidentes que estão acontecendo no local.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 3.811/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.961/2017, que solicita roçada, limpeza e pintura de guias
e sarjetas em toda a extensão do Jardim Anchieta e do Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
3.812/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 228/2017, que requer
informações a respeito da realização periódica de assepsia nos tanques de areia
utilizados em atividades esportivas ou de recreação pelos clubes, parques e
estabelecimentos de ensino, públicos e particulares. 3.813/17 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 230/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
firmar convênios com as Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO - e com a
Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos, para orientar os frequentadores das trilhas
verdes e academias da saúde das praças do Município. 3.814/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 253/2017, que requer informações a respeito da
Equipe de Projetos e Captação de Recursos, da Prefeitura Municipal de Ourinhos.
3.815/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 265/2017, que requer
informações sobre as escolas de futebol existentes no Município. 3.816/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 266/2017, que requer informações sobre a
possibilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação preparar atletas para
participarem da Corrida de São Silvestre, nos anos 2017 e 2018. 3.817/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 268/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se programar o acompanhamento médico especializado aos atletas
ourinhenses, com maior exigência nos treinamentos. 3.818/17 - Reitera, em seu

inteiro teor, o Requerimento nº 282/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar brinquedos especiais para crianças com deficiência, nos
parques municipais escolares ou não. 3.819/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 289/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se enviar
relatório contendo a avaliação das condições estruturais e da segurança dos
brinquedos existentes nos parques das escolas municipais de todos os níveis. 3.820/17
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 297/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se criar a Defensoria Pública Voluntária. 3.821/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 311/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se promover cursos de “Banho no Leito Doméstico”, visando
orientar familiares a cuidarem de doentes que não podem se locomover. 3.822/17 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 764/2017, que requer informações a
respeito das providências adotadas para a aquisição de uniformes para o
funcionalismo público, de acordo com a Lei n°. 4.646, de 29 de maio de 2002.
3.823/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 776/2017, que requer
informações a respeito da possibilidade de reenquadramento ou equiparação salarial
das telefonistas do Poder Executivo com as telefonistas do Poder Legislativo
Municipal de Ourinhos. 3.824/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
788/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar o mapa de
risco de todas as escolas municipais, visando prevenir ou evitar possíveis acidentes
com funcionários, professores, diretores, coordenadores e alunos. 3.825/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 828/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à recuperação e ampliação de opções de
brinquedos nos NEI’s e EMEI’s. 3.826/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 842/2017, que requer informações a respeito de programação de
pavimentação asfáltica na Vila São José. 3.827/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 845/2017, que requer informações a respeito da possibilidade de se
afixar placas em “Braile” nos órgãos públicos municipais. 3.828/17 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 854/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se criar a “Tarifa de Água de Interesse Social”, para famílias de
baixa renda comprovada. 3.829/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
876/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à implantação de Projeto de “Agroturismo e Eventos Ourinhenses”, no
sentido de se fomentar o turismo e o comércio no Município. 3.830/17 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 879/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se criar um catálogo municipal dos recursos naturais de Ourinhos.
3.831/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 882/2017, que requer
informações a respeito da realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes –
SIPAT – em 2017 e das atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA – da Prefeitura Municipal. 3.832/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 314/2017, que requer informações a respeito das medidas previstas
para 2017, visando à diminuição da carência de vagas nas creches. 3.833/17 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 319/2017, que requer informações sobre
estudos para se reformar e instalar coberturas nos pontos de ônibus do Município.
3.834/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 330/2017, que requer

informações a respeito do projeto de criação do Camping Municipal em Ourinhos.
3.835/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 331/2017, que requer
informações a respeito do cronograma ou da programação para o início das atividades
de dedetização e desratização da rede municipal de esgoto e outras localidades.
3.836/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 332/2017, que requer
informações a respeito das cirurgias eletivas em regime de espera. Requerimentos
da Vereadora Raquel Borges Spada: 3.837/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma no NEI "Maria Braz" - Jardim Guaporé. 3.838/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na parte antiga da
EMEF "Profa. Jandira Lacerda Zanoni". Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 3.839/17 - Requer informações sobre os valores arrecadados com a taxa
de esgoto, do início de 2017 até a presente data. Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 3.840/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar limpeza na Rotatória Lions Club e na Rotatória Silvestre Palermo, devido à
sujeira causada pelo coqueiros. 3.841/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar limpeza da sujeira causada pelos coqueiros no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves e em todas as praças e
rotatórias. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 3.842/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se fornecer material escolar às crianças de baixa
renda do Município. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
3.843/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar ar-condicionado
em todas as salas de aula do NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico" Residencial Recanto dos Pássaros. 3.844/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar ar-condicionado em todas as salas de aula da EMEF "Dr.
Salem Abujamra" - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 3.845/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar ar-condicionado em todas as salas de
aula do NEI "Maria Braz" - Jardim Guaporé. 3.846/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 2.172/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em
toda a extensão das ruas da Vila Recreio. Requerimentos do Vereador Aparecido
Luiz: 3.847/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento na USF Parque Pacheco Chaves, localizada na Rua Deoclides Tavares
n° 141. 3.848/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras
de monitoramento no prédio da Associação de Moradores de Bairro do Parque
Pacheco Chaves. 3.849/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
câmeras de monitoramento no prédio da Associação de Moradores de Bairro do
Jardim Itamaraty. 3.850/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
câmeras de monitoramento no prédio da Associação de Moradores de Bairro do
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 3.851/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento no prédio da
Associação de Moradores de Bairro do Jardim Santos Dumont. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 3.852/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se trocar os braços dos postes de energia elétrica onde estão sendo
instaladas as lâmpadas de LED. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 3.853/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir
equipamentos para a UBS "Dr. Hélio Migliari", como: uma impressora para o

agendamento, mais uma linha telefônica, um ventilador na farmácia, bem como
realizar pintura no prédio. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 3.854/17 - Requer informações, junto ao Governo Estadual, através da
Secretaria Estadual de Educação, sobre a possibilidade de se implantar na cidade de
Ourinhos, o Programa Acessa Escola, programa este que disponibiliza salas de
informática equipadas nas escolas públicas estaduais. 3.855/17 - Requer informações,
junto ao Governo Estadual, sobre a possibilidade de se implantar no Município
Centrais de Penas e Medidas Alternativas, que aplicam penas de prestação de serviços
comunitários a pessoas que cometem delitos de menor potencial ofensivo. 3.856/17 Requer informações, junto ao Governo Estadual, a respeito dos investimentos
realizados em Ourinhos através do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista FEAP -, por meio de linhas crédito para diversas atividades agropecuárias, pequenos
e médios produtores rurais, pescadores artesanais, cooperativas e associações.
3.857/17 - Requer informações a respeito dos locais onde já foram instaladas as
câmeras de monitoramento e os lugares que ainda serão instaladas, bem como cópia
do contrato de prestação de serviços vinculados a esta atividade no Município.
3.858/17 - Requer informações, junto ao Governo Estadual, sobre a possibilidade de
se viabilizar no Município o Programa Pró-Trator, programa este que oferece aos
produtores paulistas a oportunidade de financiar tratores de última geração a juros
zero. 3.859/17 - Requer informações sobre a fiscalização e a obrigatoriedade do uso
de taxímetro simplificado em táxis de Ourinhos. 3.860/17 - Requer informações
quanto a cursinho pré-vestibular gratuito para alunos de baixa renda e procedentes de
escolas públicas no Município. 3.861/17 - Requer informações sobre a possibilidade
da Prefeitura Municipal disponibilizar em seu site um calendário especificando todas
as datas e semanas comemorativas instituídas por lei no Município. 3.862/17 Requer informações a respeito da fiscalização quanto a obrigação dos postos de
combustíveis informar se gasolina comercializada é formulada ou refinada nos postos
de combustíveis do Município, de acordo com a Lei Complementar nº 814, de 27 de
julho de 2012. 3.863/17 - Requer informações a respeito da instalação de parques
infantis em praças públicas e escolas municipais, equipados com brinquedos
adaptados para as crianças com necessidades especiais. Requerimento do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 3.864/17 - Requer informações relativas a estudos para
atualizar o Plano Diretor do Município (Lei Complementar n°. 499/2006).
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 3.865/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se oferecer compensação de ISS - Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - a empresas que contratarem Guardas Mirins.
Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 3.866/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir campo de futebol na Praça Elza Marcusso
Smania - Parque dos Diamantes. 3.867/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de realizar melhorias em toda a infraestrutura na Rua Renato Mota. 3.868/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar e construir pista de caminhada,
com iluminação pública, em toda a extensão do canteiro central da Avenida Amador
Bueno, interligando à Rua Patrícia Braz Nascimento. Os requerimentos lidos serão
apreciados no presente expediente. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao
Segundo Secretário que realizasse a leitura das Indicações apresentadas à mesa:

Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.851/17 - Solicita troca de
lâmpada na Rua Narciso Migliari, no poste 67/53. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 2.852/17 - Solicita roçada, limpeza e pintura das guias e sarjetas
do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 2.853/17 - Solicita roçada,
limpeza e pintura das guias e sarjetas do Jardim Europa. 2.854/17 - Solicita a
instalação de placa de sinalização no cruzamento das Ruas Ataliba Leonel e Silva
Jardim. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.855/17 - Solicita roçada
e limpeza em área verde localizada na Rua Sebastião Simião de Souza, defronte ao nº
532 - Jardim São Judas Tadeu. 2.856/17 - Solicita poda de árvore na Avenida Antônio
de Almeida Leite "Tonico Leite", defronte à ETEC “Jacinto Ferreira de Sá”.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.857/17 - Solicita roçada e
limpeza em área verde localizada entre as Ruas Hermínio Sabino e Carlos Augusto
Amaral - Jardim São Judas Tadeu. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
2.858/17 - Solicita roçada e limpeza no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.859/17 - Solicita roçada e
limpeza na Praça Mauro Vida Leal - Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 2.860/17 - Solicita roçada e limpeza na Rua João Jorge Neder Jardim Bela Vista. 2.861/17 - Solicita poda de árvore na Rua João Jorge Neder Jardim Bela Vista. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.862/17 Solicita roçada e limpeza no Centro Social Urbano - CSU. 2.863/17 - Solicita limpeza
em boca de lobo na Rua Dario Alonso, defronte ao nº 258 - Parque Minas Gerais.
Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.864/17 - Solicita melhorias na
infraestrutura do Jardim Quebec. 2.865/17 - Solicita melhorias na infraestrutura da
Vila Brasil. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.866/17 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua Anuar Haddad, próximo ao nº 112 - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 2.867/17 - Solicita roçada e limpeza em uma área na
Rua José Benedito Frederico, defronte ao nº 198, Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 2.868/17 Solicita operação “tapa-buracos” no cruzamento das Ruas Vereador Felismino Vieira
e Irineu Pereira da Silva. 2.869/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Justino Carnevalle. 2.870/17 - Solicita reparos no asfalto na Rua
João Lopes Martins, devido a serviço executado pela SAE. 2.871/17 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento na Rua Ubirajara Cintra, entre as Ruas do
Expedicionário e João Lopes Martins. As indicações que acabam de ser lidas serão
encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. O Senhor
Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura das Moções
remanescentes da 43ª. Sessão Ordinária e também as Moções apresentadas na
presente sessão: Moções do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 293/17 - De pesar
pelo falecimento da Sra. Maria Conceição da Silva Vieira. 294/17 - De
congratulações ao Sindicato Rural de Ourinhos, pela Campanha Natal Solidário 2017,
realizada em 7 de dezembro, com a entrega de doações às entidades assistenciais de
Ourinhos e extensão e ao Fundo Social de Solidariedade dos Municípios de Canitar,
Chavantes, Ipaussu, Ribeirão do Sul, Salto Grande e São Pedro do Turvo. Moção dos
Vereadores Éder Júlio Mota, Cícero de Aquino, Mário Sérgio Pazianoto e Anísio
Aparecido Felicetti: 295/17 - De congratulações ao Colégio Saber, pelo coquetel de

lançamento de apresentação da nova proposta pedagógica a ser implantada no ano de
2018, realizado no dia 29 de novembro de 2017. Moções do Vereador Aparecido
Luiz: 296/17 - De congratulações e aplausos à Equipe de Futsal Roque de Carvalho,
pela conquista do título do Campeonato Municipal de Futsal em Ourinhos - Série
"Prata". 297/17 - De congratulações e aplausos à loja Ponto Kids, pela sua
reinauguração. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 298/17 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Sérgio Akira Numa. Moções da Vereadora Raquel Borges
Spada: 299/17 - De congratulações ao Sr. Antônio de Paula Trevisan Filho,
proprietário da Loja Ella Cosméticos, pelos 28 anos de atividade no comércio de
Ourinhos. 300/17 - De congratulações aos Srs. Waldemar Rodrigues e Ademar
Rodrigues, proprietários da Loja Bramerex, pelos 42 anos de atividade no comércio
de Ourinhos. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 301/17 - De
congratulações e aplausos à Escola Sesi, pelo atendimento cortês e carinhoso de seus
professores e funcionários, tudo isso aliado principalmente à excepcional qualidade
de ensino dedicado à sua clientela estudantil, com padrão de excelência de modelo
educacional infanto/juvenil. Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 302/17
- De congratulações às Sras. Beatriz Sieiro Marques e Daiane Alvim Amadei, pela
grandiosa festa de confraternização de encerramento do ano letivo de 2017 no NEI
"Ayrton Senna da Silva", realizada no auditório da EMEF “Georgina Amaral Santos
Lopes” (CAIC). Moção do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 303/17 - De
congratulações ao Prefeito Municipal de Ipaussu Sergio Galvanin Guidio Filho
(Serginho), pela belíssima decoração de natal. As moções de congratulações serão
apreciadas no presente expediente enquanto que as de pesares encontram-se
aprovadas de acordo com o regimento interno. A seguir, o Senhor Presidente
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 pedido foi colocado em deliberação do
Plenário e aprovado por unanimidade. Não havendo pedidos em destaque, o
Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº.s 3.721 a
3.799/2017 e as Moções de nº.s 294 a 297, 299 e 300/2017, remanescentes da 43ª.
Sessão Ordinária, e os Requerimentos de nº.s 3.800 a 3.868/2017 e as Moções de
nº.s 301 a 303/2017 da presente sessão ordinária. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota, Flávio Luis Ambrozim,
Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre Florencio Dias, Raquel Borges Spada e
Aparecido Luiz. Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e
moções foram colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. Em seguida,
fizeram o uso da tribuna os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Éder Júlio
Mota. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos de
Urgências apresentados à mesa: Requerimento de Urgência nº. 3.871/17 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 111/2017. 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. 111/2017, proveniente
dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Cícero de Aquino, que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (Sistema de Lazer Eiji Marvulle Nagae).
JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa denominar Sistema de Lazer Eiji Marvulle

Nagae o atual Sistema de Lazer 6435 do Residencial Ville de France. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2017, assinado pela maioria dos
Vereadores. Requerimento de Urgência nº. 3.870/17 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 42/2017. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado
em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei Complementar nº.
42/2017, proveniente do Chefe do Executivo Municipal que dispõe sobre a
prorrogação do Programa de Recuperação Fiscal – Refis 2017 -, com a anistia de
juros e multa de mora para quitação ou parcelamento dos débitos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa prorrogar o Programa de
Recuperação Fiscal – Refis 2017 devido à grande adesão por parte dos munícipes e
empresas junto ao Poupatempo. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja
apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 18 de
dezembro de 2017, assinado pela maioria dos Vereadores. Os requerimentos de
urgência lidos serão deliberados na ordem do dia. Requerimento de Urgência nº.
3.869/17 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo
nº. 09/2017. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido
o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto
de Decreto Legislativo nº. 09/2017, proveniente do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado que concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Dr. Jadir Pereira Grilo.
JUSTIFICATIVA: A presente matéria tem o objetivo de fazer uma justa homenagem
ao médico Dr. Jadir Pereira Grilo concedendo o título de "Cidadão Ourinhense" pois
trata-se de pessoa com extrema capacidade profissional prestando relevantes serviços
à nossa população. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em
regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 18 de dezembro de
2017, autor Vereador Santiago de Lucas Ângelo e assinado pela maioria dos
Vereadores. Os requerimentos de urgência lidos serão deliberados na ordem do dia.
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, 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 Sr. Presidente
colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 3.869/17 de autoria da maioria
dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 09/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze votos favoráveis.
Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Vereador
Mário Sérgio Pazianoto para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a
sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer.

Reaberta as sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do respectivo parecer:
Parecer do relator especial ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 09/2017. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, oriunda do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado, que Concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Dr. Jadir Pereira Grilo,
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
dezembro de 2017, Mário Sérgio Pazianoto – relator. Feita a leitura, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº. 09/2017 . Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou aos funcionários da
Secretaria que fossem distribuídas as cédulas para votação. Logo após, o Primeiro
Secretário realizou a chamada para que os Vereadores depositassem os votos na urna.
Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores
Alexandre Florencio Dias, Caio César de Almeida Lima e Santiago de Lucas Ângelo
para acompanharem a apuração dos votos. Feita a contagem dos votos, o Sr.
Presidente declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº. 09/2017,
com quatorze votos favoráveis. A seguir, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 3.870/17 de autoria da maioria dos Vereadores, que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 42/2017.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal e
APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência o
Senhor Presidente nomeou a Vereadora Raquel Borges Spada para atuar como
relatora especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário
para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta as sessão, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do respectivo parecer: Parecer da relatora especial ao Projeto de Lei
Complementar nº. 42/2017. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, oriunda
do Chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a prorrogação do Programa de
Recuperação Fiscal – Refis 2017-, com a anistia de juros e multa de mora para
quitação ou parcelamento dos débitos 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 dezembro de 2017, Raquel Borges
Spada – relatora. Feita a leitura, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei Complementar nº. 42/2017 . Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Senhor
Presidente colocou em votação nominal, APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento
de Urgência nº. 3.871/17 de autoria da maioria dos Vereadores, que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº. 111/2017. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra foi colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência o Senhor Presidente nomeou o
Vereador Salim Mattar para atuar como relatora especial ao projeto e suspendeu a
sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer.
Reaberta as sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do respectivo parecer:
Parecer do relator especial ao Projeto de Lei nº. 111/2017. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, proveniente dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e
Cícero de Aquino, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Sistema de
Lazer Eiji Marvulle Nagae), 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 dezembro de 2017, Salim Mattar – relator. Feita a leitura, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 111/2017 . Fez o uso da
palavra o Vereador Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, o Senhor Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade.
Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura da Emenda nº. 01 (ADITIVA) ao Projeto de Lei Complementar nº. 40/2017
apresentada à matéria pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento:
Emenda nº. 01 (ADITIVA) ao Projeto de Lei Complementar nº. 40/2017, de iniciativa
do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder, por meio
de licitação, os serviços públicos de abastecimento de esgotamento sanitário e dá
outras providências. Senhor Presidente, A COMISSÃO PERMANENTE DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS, com
fundamento no Art. 151 e seguintes do Regimento Interno, propõe a seguinte Emenda
Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 40/2017: "1 – Fica acrescentado o
seguinte artigo ao Projeto de Lei Complementar 40/2017: Art. 3º. O caput do Artigo
2º. da Lei 808, de 13 de abril de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Artigo 2º. A SAE operará em todo o território do Município de Ourinhos,
competindo-lhe: […]' 2 – O atual Artigo 3º. do Projeto de Lei Complementar
40/2017 fica renumerado como 'Art. 4º'." JUSTIFICATIVA: A presente Emenda
Aditiva tem a finalidade de acrescentar artigo no Projeto de Lei Complementar
40/2017, a fim de excluir o termo "com exclusividade" do Art. 2º., caput, da Lei
808/1967, uma vez que o referido termo denota que somente a SAE pode exercer, em
caráter de exclusividade, o serviço público de saneamento básico, compreendendo
todas as suas etapas, desde a realização de estudos até a exploração dos serviços.
Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres Edis para a aprovação da presente
Emenda Aditiva. Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2017, Abel Diniz Fiel –
Presidente Relator, Santiago de Lucas Ângelo – Vice-Presidente e Cícero de
Aquino – Membro. Feita a leitura, o Senhor Presidente nomeou o Vereador
Alexandre Florencio Dias para atuar como relator especial ao parecer do projeto e
suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário 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 (ADITIVA) ao Projeto de Lei
Complementar nº. 40/2017. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra de
iniciativa dos componentes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,
Vereadores Abel Diniz Fiel, Santiago de Lucas Ângelo e Cícero de Aquino,
apresentado ao Projeto de Lei Complementar nº. 40/2017 de autoria do Sr. Prefeito
Municipal que autoriza o Poder Executivo a conceder, por meio de licitação, os
serviços públicos de abastecimento de esgotamento sanitário e dá outras
providências. Declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar sendo
portanto FAVORÁVEL o meu parecer, salve melhor juízo. Sala das sessões, 18 de
dezembro de 2017, Alexandre Florêncio Dias – relator. Realizada a leitura do
parecer, o Sr. Presidente colocou em discussão a Emenda nº 01 (ADITIVA) ao
Projeto de Lei Complementar nº. 40/2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra,
foi colocado em votação nominal e APROVADO com onze votos favoráveis e três

votos contrários. Com a inserção da Emenda aprovada, o Senhor Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 40/2017. Fizeram o uso da
palavra os Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Abel Diniz Fiel, Mário Sérgio
Pazianoto, Aparecido Luiz, Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota e Cícero de Aquino.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal e
APROVADO com onze votos favoráveis e três votos contrários. A seguir, o Senhor
Presidente colocou em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº.
34/2017 oriundo do Prefeito Municipal que dispõe sobre o Sistema Tributário do
Município de Ourinhos e dá outras providências. Fez o uso da palavra o Vereador
Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado
em votação nominal e APROVADO com doze votos favoráveis e dois votos
contrários. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia fez o uso
da palavra, o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Não havendo mais orador
inscrito para o uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de
Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Quadragésima Quarta Sessão
Ordinária e comunicou que após o encerramento da presente sessão ordinária será
realizada a Décima Segunda Sessão Extraordinária. Para constar o que ocorreu,
lavrou-se o presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário, para
depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra
nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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