ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA – QUARTO 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 dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 Segunda 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, 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 (quatorze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária
e 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 1ª Sessão
Ordinária, APROVADA por unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Germi Maria Rodrigues e pelo falecimento da Sra. Ana Inácio Niki. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Senhor José Elias Pereira. Dando continuidade, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do Resumo dos Ofícios recebidos: Ofício n° 202/2019 do Ministério da
Cidadania, que comunica a celebração do Convênio nº 886486/2019, no valor de R$
205.000,50, entre este Ministério e a Prefeitura de Ourinhos, para a realização do
Festival de Esporte no Município. Ofício SMPF 014/2020, da Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças, que encaminha Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria
referente ao período de 28/11/2019 a 30/12/2019, do nº 223 a 240. Resposta da
Vidraçaria Casa Verde, em agradecimento à Moção nº 396/2019, que congratulou a
referida vidraçaria pelos seus 59 anos. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou a consignação da sua presença. Em seguida, 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. 2/2020 de autoria da Vereadora Raquel Borges

Spada que cria o "Projeto Voluntário Sorrindo na Terceira Idade" e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 1/2020 de autoria do Prefeito
Municipal que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 1.043, de 16 de julho de 2019,
que dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados da Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº.
2/2020 de autoria do Prefeito Municipal que estabelece o horário de funcionamento livre
para o exercício de atividades econômicas no Município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 3/2020 de autoria 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. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos pareceres favoráveis
da Comissão de Finanças e Orçamento, emitidos em relação aos Protocolos 1106/201971 que informa sobre os valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da
União, no mês de novembro de 2019; Protocolo 1107/2019-75 aos Boletins de Caixa e
os Diários de Tesouraria, referentes ao período de 17 de outubro a 27 de novembro de
2019 com os nº s 195 a 222 da Prefeitura Municipal; Protocolo 1109/2019-81 Processos
de Compras e Serviços do mês de outubro de 2019 da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos – SAE; Protocolo 1121/2019-19 Boletins Diários de Tesouraria de
nº s 211 a 228/2019 referentes ao período de 11 de novembro a 05 de dezembro de 2019
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE; Protocolo 1122/2019-22
Balancete Financeiro da Receita e da Despesa, referente ao mês de novembro de 2019
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE: Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00001106/2019-71 de 2019-12-10,
referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 245/2019, da Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de
recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês de novembro de 2019, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 05 de fevereiro
de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicetti – VicePresidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do
Protocolo nº. R-00001107/2019-75 de 2019-12-10, referente ao 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 s 195 a 222, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 05 de fevereiro de 2020, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio

Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Finanças e Orçamento Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00001109/2019-81 de 2019-12-10,
referente ao Ofício nº 330/2019/GAB-SAE, do Sr. Inácio José Barbosa Filho –
Superintendente da SAE –, encaminhando processos de compras e serviços do mês de
outubro de 2019, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 05 de fevereiro de 2020, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Finanças e Orçamento Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00001121/2019-19 de 2019-12-16,
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, encaminhando os Boletins
Diários de Tesouraria, de nº s 211 a 228/2019, referentes ao período de 11 de novembro
a 05 de dezembro de 2019, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 05 de fevereiro de 2020, Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00001122/2019-22 de 2019-12-16,
referente ao Ofício DA/SC-336/2019, da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos - SAE, encaminhando cópia do balancete financeiro da receita e da despesa,
referente ao mês de novembro de 2019, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 05 de fevereiro de 2020, Aparecido Luiz – Presidente-Relator,
Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Os
protocolos, cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos, ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura, na íntegra, do Ofício nº 02/11/2020, do
Senhor Prefeito Municipal, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 33/2019:
“Ofício nº 02/11/2020. Ourinhos, 4 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo Senhor
Presidente. Solicitamos a Vossa excelência, a retirada do Projeto de Lei Complementar
nº. 430, de 29 de dezembro de 2004, que acrescenta inciso XIX e alíneas ao art. 314 da
Lei nº. 863, de 1º de dezembro de 1.967 – Código de Posturas, Costumes e Bem Estar
do Município de Ourinhos, enviado através do Ofício nº 43/11/20189, do dia 02 de
agosto de 2019. 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.
Excelentíssimo Senhor Alexandre Florencio Dias – Presidente da Câmara Municipal”.
Feita a leitura, o Senhor Presidente determinou à Secretaria que adotasse as providências

de praxe para a retirada do projeto e o devido arquivamento do processo. Em seguida, o
Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 2ª. Sessão
Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos :
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 215/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se reformar o alambrado da EMEF "Pedagogo Paulo Freire".
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 216/20 - Requer informações a
respeito de quais ações a Prefeitura vem realizando para trazer novas empresas e
indústrias ao município de Ourinhos, no sentido de fomentar emprego para nossa cidade.
217/20 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura está realizando para
atender a Lei nº. 6.428/2018, que dispõe sobre a publicidade da relação dos médicos
clínicos gerais, especialistas e plantonistas, que prestam serviços na Rede Municipal de
Saúde, em hospitais, na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e nos demais postos de saúde do
Município e dá outras providencias, conforme artigo 1º e seus parágrafos 1º, 2º e 3º da
respectiva Lei. 218/20 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura está
realizando para atender a Lei nº. 6.438/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
disponibilização, no site oficial da Prefeitura Municipal, do cardápio da merenda escolar.
219/20 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura está realizando para
atender a Lei nº. 6.476/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de
informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de
interrupção e nova data prevista para término, conforme artigos 1º, 2º e 3º da respectiva
Lei. 220/20 - Requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura está realizando
para atender a Lei nº. 6.320/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade em dar
publicidade das relações de paciente que aguardam vagas para internações nas unidades
de saúde do Município há mais de 24 horas, conforme artigos 1º e 2º da respectiva Lei.
221/20 - Requer cópia do extrato de movimentações financeiras da contratação de
operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), conforme Lei nº. 6.410/2017. 222/20 - Requer cópia do extrato de
movimentações financeiras da contratação de operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme Lei nº.
6.411/2017. 223/20 - Requer cópia do extrato de movimentações financeiras da
contratação de operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. no valor de R$
732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais), conforme Lei nº. 6.420/2018.
224/20 - Requer cópia do extrato de movimentações financeiras da contratação de
operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 8.300.000,00 (oito
milhões e trezentos mil reais), conforme Lei nº. 6.421/2018. 225/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.353/2019, que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.959/2019, que requer informações da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho"
a respeito do cumprimento do serviço de nutrição, disponibilizando refeições aos
usuários e acompanhantes que permanecerem nos leitos em observação, conforme o
item “a” da página 26 do Edital 06/2017, Processo nº 2.266/2017. 226/20 - Requer
informações a respeito do atendimento dos Requerimentos nº s 2.220/2019, 2.560/2018
e 1.749/2018, que requer cópia do documento firmado entre médicos e os responsáveis

da Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU,
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e da Associação Santa Casa de Misericórdia de
Ourinhos, a respeito dos procedimentos de internações de pacientes do município de
Ourinhos e região. 227/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.998/2019,
que requer informações da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" a respeito do cumprimento do
edital de Chamamento Público nº. 06/2017, Anexo I - Especificação dos Serviços e
Atividades, item 1. - Da Unidade e dos Serviços Prestados, onde informa que: [...] “Nos
leitos existentes para observação os pacientes devem permanecer por no máximo 24
horas, após este período deverá ser encaminhado, após liberação do complexo regulador,
até a Unidade Hospitalar de referência”. 228/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.918/2019, que requer cópia das notas fiscais de todos os materiais,
equipamentos e dispositivos comprados para a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
229/20 - Requer informações a respeito de projetos em 2020, para melhorias no
atendimento aos pacientes na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", em nosso Município.
Requerimentos do Vereador Abel Diniz Fiel: 230/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 2.419/2019, que requer informações sobre o trabalho realizado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura a respeito da Lei nº 6.543/2019, a
qual obriga as clínicas veterinárias a divulgar relações sobre a vacinação contra a raiva,
parvovirose e cinomose. 231/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
2.404/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um gari
fixo nas imediações do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá e da ciclovia
do Jardim Eldorado/Orlando Quagliato. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 232/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.024/2018, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Dimas
Franco de Arruda - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 233/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 553/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Almiro Cardoso Pereira - Vila Santa
Maria. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 234/20 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se priorizar uma
ambulância fixa no atendimento ao setor de transporte social (fisioterapia) para pessoas
com AVC e acamadas, dentro do nosso Município. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 235/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.131/2018, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua Rafael Segundo Hernandez Dominguez "Dom Rafa" - Jardim São Judas Tadeu.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 236/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar um mutirão de saúde, com exames e
procedimentos para a população. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
237/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 256/2018, que solicita operação
"tapaburacos", recapeamento asfáltico ou reperfilamento nas Ruas Pará, Amazonas, José
Felipe do Amaral, Don José Marello, entre os nº s 600 e 895, Brasil, 13 de Maio e
Monteiro Lobato, na Travessa Acilho de Souza Franca e na Avenida Domingos Perino,
entre os nºs 400 e 403. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 238/20 - Requer

informações sobre a possibilidade de soltura de galinhas da Angola, próximo a lagos e
parques, para ajudar no controle de insetos, como o escorpião e parasitas causadores de
doenças como a febre maculosa, causada pelo carrapato das capivaras. Requerimentos
da Vereadora Raquel Borges Spada: 239/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar ar condicionado na sala onde é ministrada medicação aos
pacientes da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 240/20 - Requer informações sobre a
previsão para realização de recapeamento asfáltico no Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
241/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um reservatório de
água no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 242/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir via de acesso (entrada e saída) na rotatória da Rodovia Mello Peixoto, Km 376,
no Jardim Paris, em frente à Indústria Marvi, o qual vem ao encontro de mais de cinco
bairros ilhados, que utilizam apenas uma via de acesso ao Parque Pacheco Chaves,
causando grande transtorno aos munícipes daquela região. Requerimento do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 243/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir academia da saúde entre as Ruas Osvaldo Corrêa e José Vendramini, na Vila
Boa Esperança. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 244/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 34/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Jardim das
Paineiras. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 245/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir calçadas para passeio público,
arborização e instalação de bancos na Praça Mauro Vida Leal, no Jardim Ouro Verde.
246/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir academia da saúde na
Praça Mauro Vida Leal, no Jardim Ouro Verde. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 247/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar a empresa
Circular Cidade de Ourinhos, para que se faça um novo ponto de ônibus próximo ao
Residencial Parque Gabriela. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
248/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 38/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir um reservatório de água no Parque
Minas Gerais e adjacências. 249/20 - Requer informações junto ao DER - Departamento
de Estradas de Rodagem - sobre a liberação de acesso à Rodovia Raposo Tavares pelas
Ruas Maria Galdina Rabello e Prof. Francisco Dias Negrão. 250/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 506/2019, que requer informações sobre a possibilidade
de se construir galerias pluviais e bocas de lobo em toda a extensão da Rua Ampliato
Martins Teixeira. 251/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer
cursos de capacitação de primeiros socorros para professores e funcionários das escolas
e creches do Município. 252/20 - Requer informações sobre a possibilidade de urgentes
providências quanto aos alagamentos ocorridos nos dias de chuva na Rua Masaichi
Nishiyama - Conjunto Residencial Cezira Sândano Migliari. 253/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se adotar providências para realizar melhorias na
captação das águas torrenciais oriundas da Rodovia Raposo Tavares, que vêm inundando

as residências da Vila Brasil, Jardim Josefina e bairros adjacentes. 254/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se aumentar a altura do muro e instalar cerca
elétrica no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos". 255/20 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar estudos visando implantar uma escolinha de futebol no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 256/20 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de
se incentivar plantio e reposição de árvores no Município. 257/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando implantar uma escolinha de futebol
no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 258/20 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos, junto
à Defesa Civil do município, sobre a existência de córregos canalizados ou entubados na
cidade de Ourinhos, visando prevenir grandes enchentes. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 260/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
reformar e revitalizar o Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves, como pintura, troca de lâmpadas, melhorias no estacionamento,
entre outros. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 261/20 - Requer
informações sobre a aplicabilidade da Lei Municipal nº 6.384/2017, que prevê a
proibição do uso de agrotóxicos na área urbana do município de Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 262/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar estacionamento em 45 graus na Avenida Milton
Machado (nos dois sentidos) - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
263/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir vestiário, com
chuveiros e banheiros, bem como reformar a arquibancada do Campo de Futebol do
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 264/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Vila Soares. 265/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar urbanização e paisagismo na
rotatória do cruzamento entre a Rua José Neves de Oliveira e a Avenida José Marques de
Souza, bem como na Praça Olivério Mercante. Requerimentos do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 266/20 - Requer informações sobre a decoração natalina da Praça
Melo Peixoto. 267/20 - Requer informações sobre vaga em creche, solicitada através do
Protocolo nº 0371/2018, para a filha de Denise de Souza Reis. 268/20 - Requer
informações sobre a quantidade de câmeras de monitoramento existentes no Centro
Social Urbano - CSU, e quais valores de cada uma. 269/20 - Requer providências em
relação a terrenos do Jardim Guaporé. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 270/20 - Requer informações sobre a relação de empresas que mantém contrato
com a Prefeitura Municipal de Ourinhos. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 271/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar, bem como instalar iluminação, bancos e mesas, bem como realizar plantio de
árvores em área verde, situada entre as Ruas Carolina Evangelista Dalaqua e Sebastião
Pedroso, esquina com a Rua Onofre Antônio Pasquetta - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
272/20 - Requer informações sobre a empresa administradora da UPA "Dr. Hélio

Migliari Filho" do município de Ourinhos. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 273/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
barracão no terreno da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 274/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar pavimentação asfáltica na Estrada “Boiadeira”.
275/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar parques infantis
adaptados para crianças com deficiência. 276/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de realizar melhorias e revitalizar o lago da Unimed. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 277/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar manutenção no telhado, bem como fechamento das laterais do espaço existente
na Associação de Moradores de Bairros do Parque Minas Gerais, para que assim possa
melhor atender moradores para realização de eventos no local. 278/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda a infraestrutura da
Vila São Luiz. 279/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o
Centro Social Urbano CSU, com melhorias como: recapeamento asfáltico, iluminação
pública e sinalização de solo. 280/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir pista de caminhada no canteiro central da Rua Raphael Noschesi - Jardim
Itamaraty. 281/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.636/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se estender o canteiro central da Avenida
Jacinto Ferreira de Sá até a rotatória que dá acesso à Rua Rafael Cassetari. 282/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 760/2018, que requer informações sobre
a possibilidade de se construir canteiro central na Avenida Gastão Vidigal, entre a
rotatória da Rua Rio de Janeiro e a rotatória da Avenida Dr. Altino Arantes.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 283/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 427/2019, que requer informações sobre a possibilidade
de se construir unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família no Residencial
Recanto dos Pássaros III. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
284/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um profissional
farmacêutico em cada unidade de saúde do Município. 285/20 - Requer informações a
respeito dos planos e ações da Secretaria Municipal de Saúde para agilizar os
atendimentos de exames de mamografia na rede pública de saúde. 286/20 - Requer
informações a respeito dos planos e ações da Secretaria Municipal de Saúde para
agilizar os atendimentos de exames de raio-X na rede pública de saúde. 287/20 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre os planos e ações para o ano
de 2020 visando aumentar o número de médicos ginecologistas na rede pública de
saúde. 288/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre os
planos e ações para o ano de 2020 visando aumentar o número de médicos pediatras na
rede pública de saúde. 289/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Saúde, sobre os planos e ações para o ano de 2019 visando aumentar o número de
médicos cardiologistas na rede pública de saúde. 290/20 - Requer informações a respeito
de quais bairros foram beneficiados com o Projeto Arborizando Ourinhos no ano de
2019, bem como quais bairros serão beneficiados no ano de 2020. Requerimentos da

Vereadora Raquel Borges Spada: 291/20 - Reitera, e em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.707/2018, que requer informações sobre o cronograma para a
realização de pulverizações visando ao combate de pernilongos por regiões do
Município. 292/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.613/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se implantar Núcleo de Atendimento à
Obesidade Infantil. 293/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.596/2018
e a Indicação nº 1.883/2018, que solicita a implantação de redutor de velocidade, bem
como, se possível, um radar, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, em frente ao nº
121 (Colégio COC). 294/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.039/2018
e a Indicação nº 1.568/2017, que solicita a instalação de torneira na Praça Bertulino
Custódio. 295/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.038/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se construir mais quatro salas na EMEF
"Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves", para comportar alunos do 6º e do 9º ano. 296/20
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.882/2018 e a Indicação nº 652/2018,
que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Jorge Tibiriçá. 297/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.878/2018 e a Indicação nº 651/2018,
que solicita pavimentação asfáltica na Rua 3 de Maio, ao lado do Campo Miguel Cury
Vila Margarida. 298/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar
podadores que fazem curso, por um prazo de seis meses a um ano, para realizarem a
poda das árvores dos bairros de Ourinhos, a fim de proporcionar vias mais iluminadas.
300/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.754/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir ciclovia ao lado da Pista de
Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 301/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.716/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se implantar escolinha de
futebol na quadra poliesportiva ao lado do Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle"
(Calipeiro) - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 302/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.922/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se implantar horta comunitária (medicamentos fitoterápicos) em todas
as unidades de saúde. 303/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.835/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se construir um jardim
sensorial na EMEF "Jornalista Miguel Farah". 304/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.723/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
comprar macas com grades e rodas para atendimento aos pacientes da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". 305/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.691/2019,
que requer informações sobre a possibilidade de se reformar o Centro de Atendimento
Psicopedagógico - CAPP, situado na Rua Belo Horizonte, 465 - Vila Recreio.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 306/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir ou se melhorar o trevo de acesso aos
bairros: Jardim Itamaraty e Parque Pacheco Chaves. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 307/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
urbanização e paisagismo em toda a extensão da área localizada entre a Avenida José

Marques de Souza e a Rua José Neves de Oliveira. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 308/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.755/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se plantar mais árvores nas
praças, áreas verdes e passeios públicos do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 309/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na
Praça Dr. Franklin Correia da Silva, na Vila Margarida. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 310/20 - Requer informações sobre o horário de
funcionamento da UBS "Enfermeiro Célio Massoni" - Jardim Matilde. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 311/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir canteiro central na Avenida Domingos Camerlingo Caló, no
trecho compreendido entre a EE "Profa. Justina de Oliveira Gonçalves" e o
Supermercado Maitan. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações: Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 133/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua João Madeira. 134/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Eduardo Pacheco Chaves - Vila Mano. 135/20 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Olympio Coelho Tupiná - Vila
Christoni. 136/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Pedro de Toledo - Vila Christoni. 137/20 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio José de Souza - Vila
Christoni. 138/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Marina Saladini Alves - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
139/20 - Solicita melhorias na malha asfáltica na Rua Adail Faria da Cunha - Jardim
Josefina. 140/20 - Solicita a recuperação ou reforma e pintura de sinalização de solo em
todos os redutores de velocidade da Rua Jornalista Heron Domingues - Vila Brasil.
141/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Padre Rui Cândido da Silva. 142/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão dos bairros: Residencial Recanto dos Pássaros, Residencial Recanto dos
Pássaros II e Residencial Recanto dos Pássaros III. 143/20 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, entre o cruzamento das Ruas Eurico
Amaral Santos e Ovídio Gregório de Jesus. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
144/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, indicando parada de vans, em frente ao
Colégio Pólis, situado na Rua João de Pontes n° 519. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 145/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Stellio Machado Loureiro. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 146/20 - Solicita a troca de areia no NEI "Curupira", no Jardim Itamaraty.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 147/20 - Solicita a instalação de
coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do Jardim Josefina. 148/20 - Solicita
a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do Jardim Anchieta.
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 149/20 - Solicita instalação de redutor de
velocidade na Rua Ezequias Nogueira de Souza, próximo ao nº 549, no Jardim América.

Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 150/20 - Solicita a instalação de
coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus da Vila Brasil. 151/20 - Solicita a
manutenção e troca da rede elétrica da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron. 152/20 Solicita a implantação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua Martins
Quirino da Silva, nas proximidades da EMEF “Pedagogo Paulo Freire”. 153/20 Solicita a construção de guias e sarjetas na Avenida Matilde Abucham Abujamra,
próximo ao Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 154/20 - Solicita pintura de
faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de limite de velocidade
máxima permitida em todas as ruas do Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. 155/20 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de
regulamentação de limite de velocidade máxima permitida em todas as ruas do Jardim
Josefina. 156/20 - Solicita a revitalização da praça na área institucional delimitada pelas
Ruas Stella Maria Toloto, Fernando José Monteiro, Sebastiana Cândida de Paula
Carvalho e Francisco Masiero, no Jardim Josefina, com a instalação de playground,
academia da saúde, pista de caminhada, bancos de concreto, dentre outros. Indicações
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 157/20 - Solicita delimitação de ponto de carga
e descarga, no cruzamento entre a Rua do Expedicionário e a Rua São Paulo. 158/20 Solicita roçada e limpeza nas áreas verdes do Jardim Cristal. 159/20 - Solicita serviços
de manutenção e patrolamento na Estrada do Pinho. 160/20 - Solicita repintura de
sinalização de solo (PARE) nos cruzamentos da Rua Cristóvão Colombo - Vila Sá.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 161/20 - Solicita limpeza geral em torno
do campo de futebol próximo à Associação de Moradores de Bairros do Parque Minas
Gerais, atendendo aos pedidos de moradores do bairro.162/20 - Solicita recapeamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio José de
Camargo - Jardim Ouro Verde. 163/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Abrahão Abujamra - Jardim Primavera. Indicação
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 164/20 - Solicita melhorias na iluminação
pública e instalação de redutor de velocidade na Rodovia Mello Peixoto, em trecho que
dá acesso ao campus da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" –
UNESP. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 165/20 - Solicita
operação “tapa-buracos” em toda a extensão do Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 166/20 - Solicita pavimentação asfáltica, com a construção de guias e
sarjetas, ligando a Rua Antônio Caetano Chaves, do Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato, ao acesso à Rodovia Orlando Quagliato SP 327. Indicações do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 167/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na
Rua Pedro Fantinatti - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 168/20 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Pedro Alexandre Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura
das Moções apresentadas: Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 29/20 - De pesar
pelo falecimento da Senhora Sonia Bernini, da empresa "Noiva Linda". Moção do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 30/20 - De congratulações ao Empresário
Chico da Princesa, por ter levado alegria a várias crianças assistidas pelos CRAS do

município, com a Carreta da Alegria, de forma gratuita. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 31/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ana Inácio Niki. Moção
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 32/20 - De congratulações e aplausos aos
Policiais Militares do 31º. BPM/I, pelo trabalho de combate ao tráfico de drogas ilícitas.
Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 33/20 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Sérgio Botelho (Giló). Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 34/20 - De
pesar pelo falecimento de Isabel Becker Franciscão. Moção do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 35/20 - De congratulações e aplausos a toda equipe da Promotoria de
Justiça de Ourinhos MPSP, pelo grande trabalho em prol à população de Ourinhos e
região, e principalmente pela conquista, mediante ação civil pública, de aparelho de
ressonância magnética para o AME “Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues” de Ourinhos,
visando um melhor atendimento à população local e regional. Moções do Vereador
Cícero de Aquino: 36/20 - De congratulações aos proprietários Paulo Cezar Franco e
Rosimeire Ap. Palermo Franco, pelos 25 anos de atividades da Mecânica do Paulinho.
37/20 - De congratulações ao proprietário Luis Fernando da Silva, pelos 2 anos de
atividades do Fernandinho's Bar. 38/20 - De congratulações às proprietárias Maria
Olinda de Souza, Vanessa Aparecida de Lima Zaneti e Gláucia Turcato Ziliolli, pelos 16
anos de Super Ensino Sistema de Ensino Positivo na cidade de Ourinhos. 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. Fez pedido de
destaque o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel dos requerimentos nº.s 216, 217, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 e 229/2020. Não havendo mais pedidos de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s. 215 a 311/2020
e as Moções nº s. 30, 32 e 35 a 38/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto, Santiago
de Lucas Ângelo, Anísio Aparecido Felicetti, Edvaldo Lúcio Abel. Por questão de
ordem, a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada solicitou a retirada do requerimento
nº. 299/2020. Dando continuidade à discussão das matérias, fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Caio César de Almeida Lima. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou a retirada do requerimento nº. 259/2020. 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. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário as matérias destacadas remanescentes da 1ª Sessão Ordinária. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 53/2020, de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim,
que requer informações sobre o abandono do Centro Social Urbano – CSU. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel,
Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota, Salim Mattar, Anísio Aparecido Felicetti,

Aparecido Luiz, Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Findo o horário do
expediente, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a supressão do
intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, 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. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura dos Requerimentos de Urgência apresentados à Mesa Diretora:
Requerimento nº 312/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 03/2020. 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 03/2020, proveniente do Prefeito Municipal,
que altera dispositivos da Lei Complementar nº 936, de 05 de julho de 2016, que institui
a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município. Justificativa: A matéria visa a
criação de Função Gratificada de Gerente de Secretaria da Procuradoria-Geral do
Município. Tal função é necessária para a coordenação das atividades administrativas do
Órgão. E também a criação de mais dois cargos de Analista de Procuradoria. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial
de votação. Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2020, assinado por Santiago de
Lucas Ângelo e demais Vereadores. Requerimento nº 313/2020 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2020. 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 02/2020,
proveniente do Prefeito Municipal, que estabelece o horário de funcionamento livre para
o exercício de atividades econômicas no Município de Ourinhos e dá outras
providências. Justificativa: A matéria visa a alteração do referido dispositivo legal para
que segmento do comércio varejista possa funcionar aos sábados, domingos e feriados,
fazendo frente a concorrência de cidades próximas e do mesmo porte de Ourinhos que já
permitem o funcionamento do comércio nos referidos dias. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 10 de fevereiro de 2020, assinado por alguns dos Srs. Vereadores. Dando
continuidade, 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
suspendeu a seessão pelo espaço de tempo necessário para que os funcionários da
Secretaria da Casa providenciassem cópias dos projetos a serem discutidos e votados
através dos requerimentos de urgência. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente colocou em

discussão o Requerimento nº 312/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação nominal, APROVADO com 9 (nove) votos favoráveis e 5 (cinco)
votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Abel Diniz Fiel para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a
sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei
Complementar nº 03/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa 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,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 10 de fevereiro
de 2020. Abel Diniz Fiel – Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 03/2020. Ninguém querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com 11 (onze)
votos favoráveis e 3 (três) votos contrários. O Sr. Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 313/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 02/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim e Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo fazer uso
da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com 9 (nove) votos
favoráveis e 5 (cinco) votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr.
Presidente nomeou o Vereador Alexandre Araujo Dauage para atuar como relator
especial ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator
especial ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2020. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que estabelece o horário de
funcionamento livre para o exercício de atividades econômicas no Município de
Ourinhos e dá outras providências, OPINANDO DESFAVORÁVEL, por entender ser
necessário o encaminhamento à Comissão de Justiça e Redação para averiguação da
legalidade do mesmo, tendo em vista o lapso temporal ser insuficiente para a devida
análise. Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2020. Alexandre Araujo Dauage –
Relator. Com o parecer lido, o Senhor Presidente colocou em votação o parecer,
REJEITADO com 9 (nove) votos contrários e 5 (cinco) votos favoráveis. Rejeitado o
parecer, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº
02/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim
Mattar, Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de
Aquino, Aparecido Luiz, Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim, Caio César de
Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o projeto foi colocado em
votação nominal, APROVADO com 10 (dez) votos favoráveis e 4 (quatro) votos
contrários. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Resolução nº 01/2020 de autoria da Mesa Diretora que autoriza a filiação da Câmara
Municipal de Ourinhos à Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas
(Astral) e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado

em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2019 de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada que outorga o Título de "Cidadã Ourinhense" à Dra. Jukarla Casolari de Araujo.
Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada. Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou a prorrogação do tempo regimental para
conclusão dos trabalhos legislativos. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário, APROVADO por unanimidade. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra,
o Senhor Presidente solicitou aos funcionários da Secretaria da Casa que distribuíssem
as cédulas de votação para os Senhores Vereadores. Logo após, o Primeiro Secretário
realizou a chamada de votação para que os Senhores Vereadores depositassem seus
votos na urna. O Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Abel
Diniz Fiel, Mário Sérgio Pazianoto e Salim Mattar à mesa para a contagem dos votos e
declarou o resultado como APROVADO. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia e findo o horário do expediente, o Senhor Presidente agradeceu a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Segunda Sessão
Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a presente Ata que será submetida à
apreciação do Douto Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi
registrada em vídeo e se encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------_____________________
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