ATA DA VIGÉSIMA 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 vigésimo nono dia do mês de junho 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 Vigésima 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, 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 Alexandre
Florêncio Dias declarou aberta a presente sessão ordinária e informou 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. Logo após, o Senhor Presidente colocou em
votação a Ata da 21ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. A seguir, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura na íntegra dos
ofícios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Ofício CCA nº 1673/2020
Processo eTC-00001856.989.17-3 e Ofício CCA nº. 1770/2020 Processo eTC00025616.989.18-2 sobre apartados das contas do exercício 2016 da Prefeitura
Municipal de Ourinhos: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São paulo, 10 de
junho de 2020. Ofício CCA nº 1673/2020 Processo eTC-00001856.989.17-3. Senhor
Presidente, na conformidade do disposto no artigo 2º, inciso XV da lei Complementar
Estadual nº 709/93, encaminho, para conhecimento de Vossa Excelência, cópia da
sentença proferida nos autos do processo eTC-00001856.989.17-3, publicada no Diário
Oficial do Estado em 29/02/2020, Por oportuno, alerto-o de que o decidido não e
suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação deste Tribunal exarada
nos autos do processo TCA-010535/026/94. Apresento a Vossa Excelência protestos de
elevada consideração. Antonio Carlos dos Santos – Auditor. Excelentíssimo Senhor
Alexandre Florencio Dias – Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. EXTRATO:
Por todo o exposto, considerando o contido nos autos, com supedâneo no art. 73, §4º,
da Constituição Federal e nos termos do que dispõe a Resolução nº 03/2012 deste

Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES, nos termos
do artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, as contas do exercício de 2017
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE – Ourinhos. Quito os
responsáveis nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal referido. Deve, a
Origem, atentar para as ressalvas e recomendações constantes do Corpo deste
decisório. Após o trânsito em julgado, acionem-se as disposições do art. 2º, incisos XV e
XXVII, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, Excetuo os atos pendentes de
julgamento por este Tribunal. Por fim, registro que, nos termos da Resolução nº
01/2011, a Origem e demais mencionados poderão ter acesso aos autos no Sistema de
processo Eletônico (e-TCESP), na página www4.tce.sp.gov.br/etcsp/, mediante regular
cadastramento. PUBLIQUE-SE. CA, em 28 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos dos
Santos – Auditor. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São Paulo, 16 de junho
de 2020. Ofício CCA nº. 1770/2020. Processo eTC-00025616.989.18-2. Senhor
Presidente, na conformidade do disposto no artigo 2º, inciso XV da Lei Complementar
Estadual nº 709/93, encaminho, para conhecimento de Vossa Excelência, cópia da
sentença proferida nos autos do processo eTC-00025616.989.18-2, publicada no Diário
Oficial do Estado em 20/05/2020. Por oportuno, alerto-o de que o decidido não é
suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação deste Tribunal exarada
nos autos do processo TCA-010535/026/94. Apresento a Vossa Excelência protestos de
elevada consideração. Antonio Carlos dos Santos – Auditor. Excelentíssimo Senhor
Alexandre Florencio Dias, Presidente Câmara Municipal de Ourinhos. EXTRATO:
Pelos motivos expostos na sentença e nos termos do que dispõem a Constituição
Federal, artigo 73, § 4º e a Resolução nº 03/2012 deste Tribunal, JULGO
IRREGULARES os pagamentos de horas extras em exame neste feito, do Município de
Ourinhos no exercício de 2016 (subitem D.3.1.1. do relatório das contas anuais), nos
termos do artigo 33, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei Complementar nº 709/93, sem
determinação de recolhimento de valores, visto que não há indícios de que os serviços
não tenham sido prestados. Excetuo os atos pendentes de julgamento. Após o trânsito
em julgado, acionem-se as disposições dos incisos XV e XXVII, art. 2º, da Lei
Complementar nº 709/93. Consigno que, nos termos da Resolução nº 01/2011, a Origem
e demais mencionados poderão ter acesso aos autos no Sistema de Processo Eletrônico
(e-TCESP), na página www.tce.so.gov.br/etcesp/processoeletronico, mediante regular
cadastramento. PUBLIQUE-SE. Antonio Carlos dos Santos – Auditor. Na sequência, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos
Ofícios recebidos: Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s 1.007, 1.028, 1.030 e 1.089/2020 do
Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº s 702 e 1.038/2020 do Vereador Alexandre
Araujo Dauage; Requerimentos nº s 241, 248, 321, 328, 407, 422, 513 e 1.068/2020 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº 1.092/2020 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 1.033, 1.082, 1.084, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108 e
1.109/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, Requerimentos nº s 116, 123, 157,
164, 440, 596, 735, 772, 1.058, 1.075 e 1.076/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;

Requerimentos nº s 205 e 1.078/2020 do Vereador Flávio Luís Ambrozim;
Requerimentos nº s 1.017, 1.070 e 1.099/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;
Requerimentos nº s 1.052, 1.053 e 1.054/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada.
Ofício N° 29/12/2020 da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS (SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), que dispõe sobre abertura de Crédito
Extraordinário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Ourinhos no valor de
R$ 2.738.344,60 (Dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e
quatro reais e sessenta centavos); Ofício Nº DA/SC 003/2020 da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE ,
encaminhando cópia do Balancete Financeiro da Superintendência, referente aos meses
de Abril e Maio de 2020; Respostas ao Requerimento N° 680/2020, do Vereador Éder
Mota, através dos seguintes dispositivos: Ofício Nº 2250/2020/GPPR-DGI/GPPR;
Ofício Nº 296/2020/SAECO/SAM/CC/PR; Ofício SEI Nº 111927/2020/ME; Ofício SEI
Nº 113238/2020/ME; Nota Técnica SEI Nº 17744/2020/ME. Os Ofícios que foram lidos
ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa.
Também, após os despachos regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis
para consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em
pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada Vereador. Em seguida, o Senhor
Presidente informou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de
Resolução nº 8/2020 de autoria dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Mário Sérgio
Pazianoto, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel e Raquel
Borges Spada que prorroga o prazo da Frente Parlamentar que dispõe sobre a crise
hídrica no município de Ourinhos. O Projeto de Resolução nº. 8/2020 será votado na
Ordem do Dia da presente sessão conforme preceitua o regimento interno. A seguir, o
Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 22ª. Sessão
Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos
apresentados à mesa: Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.158/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se efetuar estudos visando à implantação de
unidade do CRAS - Centro de Referência em Assistência Social - em área de posse do
Município, situada à esquina da Rua Reinaldo Marcante com a Rua Ana Nery.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.159/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se realizar estudos visando implantar vagas de estacionamento em 45º
na Praça Gercon Teixeira Barbosa. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.160/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 765/2019, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua Anna Raymunda Natale - Jardim Oriental. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.161/20 - Requer informações sobre a possibilidade de aquisição
de 01 (um) rolo compactador, para ser utilizado na manutenção do reparo asfáltico.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.162/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação n° 21/2020, que solicita a instalação de placa proibindo a conversão de
caminhões na Rua Professora Luiza Scantamburlo Carrara, pois ao realizar a curva
muito acentuada os caminhões acabam passando pela calçada dos moradores da

residência n° 48. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.163/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.283/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de estudos para a aquisição de uma nova área para construir um
novo cemitério. 1.164/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 629/2019,
que reitera o Requerimento nº 851/2018, que requer informações sobre a possibilidade
de se abrir os portões laterais do Cemitério Municipal, pelo tempo de pelo menos 2
horas cada, nos períodos da manhã e da tarde. 1.165/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 574/2019, que reitera o Requerimento nº 2.235/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à compra de aparelho
de ar-condicionado para instalar na capela do Cemitério Municipal. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.166/20 - Requer informações sobre o protocolo para
uso de praças, próprios públicos e estrutura da Prefeitura por empresas privadas para a
realização de eventos públicos no município de Ourinhos. 1.167/20 - Requer
informações a respeito da formação de nível superior de cada cargo CC2 e CC3
nomeados pelo Município de Ourinhos nos anos de 2017 e 2018, com as respectivas
cópias dos certificados e diplomas de formação de cada um. 1.168/20 - Requer
informações a respeito da formação de nível superior de cada cargo CC2 e CC3
nomeados pelo Município de Ourinhos nos anos de 2019 e 2020, com as respectivas
cópias dos certificados e diplomas de formação de cada um. 1.169/20 - Requer
informações a respeito de quais pessoas e empresas foram beneficiadas pelo Decreto
Municipal n° 7.017/2018. 1.170/20 - Requer informações a respeito de quais pessoas e
empresas foram beneficiadas pela Lei Municipal n° 6.457/2018. Requerimentos do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.171/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.091/2019, que requer informações sobre providências quanto à
notificação de proprietário para que realize roçada e limpeza, bem como construa
passeio público no terreno da Rua João Albino Zaia, situado defronte às residências de
nºs 210 a 298, bem como em trecho da Rua São José, defronte às residências de nºs 145
e 173. 1.172/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 594/2019, que solicita
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua João
Albino Zaia. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.173/20 - Requer
informações sobre a contratação emergencial publicada no Diário Oficial do Município,
Processo nº 854/2020, Dispensa de Licitação nº 27/2020. Requerimento do Vereador
Mario Sérgio Pazianoto: 1.174/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e Sustentável, sobre a possibilidade
de se realizar avaliação técnica sobre danos causados por raiz de árvore, na residência
localizada à Rua Felismino Fernandes dos Santos nº 282 - Jardim Europa.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.175/20 - Requer informações
sobre providências em relação ao buraco em área verde na Rua Manoel da Borba Gato,
defronte ao nº 335. 1.176/20 - Encaminha abaixo-assinado de moradores do Jardim
Flórida, que reivindicam providências sobre a construção irregular de túmulos na divisa
de suas residências. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.177/20
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 384/2020, que solicita instalação de lixeira

defronte ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos". 1.178/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se implantar horta comunitária no Jardim Columbia. 1.179/20
- Requer informações quanto à possibilidade de se implantar horta comunitária no
Jardim Anchieta. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.180/20
- Requer informações sobre a possibilidade de se pintar nos postes de energia elétrica as
denominações das vias públicas do Município. 1.181/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar playground na Praça Ângelo Christoni (Praça dos
Burgueses). 1.182/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
revitalização urbana em todas as vielas do Município. 1.183/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar cobertura no pátio da EMEI "Profa. Maria José
Ferreira (Mazé)" - Jardim das Paineiras. 1.184/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar o Projeto "Emprega Bem", a fim de que as pessoas com
deficiência possam cadastrar seus currículos e possibilitar às empresas inserirem as
vagas disponíveis. 1.185/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
maior divulgação quanto à distribuição gratuita de mudas de árvores realizada pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, de
forma a contribuir com a arborização do Município. 1.186/20 - Requer informações
quanto aos critérios para a utilização das ambulâncias no transporte de pacientes da UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho". A seguir, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações: Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 853/20 - Solicita
melhorias na malha asfáltica do Jardim Itaipava. 854/20 - Solicita melhorias na
iluminação pública do Jardim Itaipava. Indicações do Vereador Aparecido Luiz:
855/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua José Justino
de Carvalho. 856/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Osório Alves da Silva,
defronte ao nº 531. 857/20 - Solicita roçada, retirada de entulho e limpeza nos arredores
do campo de futebol da Associação de Moradores de Bairros do Parque Minas Gerais.
Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 858/20 - Solicita que seja tapada uma vala
aberta para reparo na rede de água e esgoto, na Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio
Farmacêutico -, defronte ao n° 214. 859/20 - Solicita limpeza e roçada em área verde
situada na Rua José Ribeiro. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 860/20 - Solicita
retirada de galhada na Avenida Henrique Migliari, próximo ao n° 595. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 861/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Gumercindo Francisco de Moraes. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 862/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Anna
Raymunda Natale, defronte aos n°s 396, 406 e 416. Indicações do Vereador Abel Diniz
Fiel: 863/20 - Solicita poda de árvores de grande porte na rotatória situada no
cruzamento entre a Rua Francelina Grossi Archangelo e a Rua Adelávio Zimmermann.
864/20 - Solicita reperfilamento asfáltico na Rua Ezelino Zorio Maulen. 865/20 Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Olívio Minucci. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 866/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação
"tapa-buracos" na Rua Agostinho Paiva, no trecho entre as Ruas Alberto Mori e
Professora Luiza Scantamburlo Carrara. 867/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento

asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Professora Luiza Scantamburlo Carrara, no
trecho entre as Ruas Agostinho Paiva e José Vendramini. Indicações do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 868/20 - Solicita retirada de galhadas na Rua Milton de
Abreu, defronte aos n°s 39, 41, 61 e 121. 869/20 - Solicita retirada de galhadas na Rua
Vereador Antônio Goes, defronte aos n°s 240, 250 e 276. Indicação do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 870/20 - Solicita providências quanto ao vazamento de água na Rua
Eduardo Peres, defronte ao n° 427. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
871/20 - Solicita limpeza em todas as bocas de lobo do Jardim Anchieta. Indicações do
Vereador Aparecido Luiz: 872/20 - Solicita retirada de galhada na Rua João Rolli,
defronte ao n° 424. 873/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Maria Cavezalli Mella,
defronte ao n° 355. 874/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Servidor Manoel Costa
(Duca), defronte ao n° 128. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 875/20 - Solicita
instalação de iluminação pública na Rua Vicinal Quatro, na Vila Soares. 876/20 Solicita reperfilamento asfáltico na Rua Vicinal Quatro, na Vila Soares. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 877/20 - Solicita instalação de cobertura no ponto de ônibus
na Rua Cardoso Ribeiro, próximo ao “Ourinhos Plaza Shopping”. Indicação do
Vereador Abel Diniz Fiel: 878/20 - Solicita troca de lâmpada inoperante no poste n°
37-668 da Rua Francelina Grossi Archangelo, defronte ao n° 1.021. Indicações do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 879/20 - Solicita imediata restauração do passeio
público (calçada) existente na Rua Vitório Christoni, defronte à garagem do Lucca
Junior. 880/20 - Solicita providências, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, para a construção de redutores de velocidade na Estrada Municipal
Aristides do Nascimento Albano (Estrada do Pinho). 881/20 - Solicita repintura das
faixas de trânsito defronte à UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 882/20 - Solicita retirada de
carcaças de veículos inservíveis que se encontram abandonadas na Vila Califórnia.
883/20 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Onofre Antônio Pasquetta, no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 884/20 - Solicita repintura de
redutores de velocidade (lombadas) em toda a extensão na Rua Vitório Christoni.
Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 885/20 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua Mato Grosso, entre as Ruas Narciso Migliari e Duque de Caxias.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 886/20 - Solicita construção de rampa
de acesso para cadeirantes defronte à agência do INSS, situada na Rua Antônio Carlos
Mori. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 887/20 - Solicita retirada de galhadas
na Rua Jornalista Francisco de Almeida, defronte aos n°s 111 e 350. 888/20 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Elvira Ribeiro de Moraes. As
indicações que acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a quem de direito, para
as providências que solicitam. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 190/20 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Valter de Oliveira Pedroso "Vulcão". Moção do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 191/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Benedita de Fátima
Batista Evangelista. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 192/20 - De
congratulações ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ e à Associação dos Magistrados

Brasileiros, pela campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica. Moção do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 193/20 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Marilda Pasqueta. O Senhor Presidente informou que a moção de congratulação lida
será deliberada no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas,
na forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s. 1.158 a 1.186/2020 e a Moção nº
192/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim,
Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel, Cícero de Aquino e Anísio Aparecido Felicetti.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente colocou as matérias
em votação, APROVADAS por unanimidade e informou que, com 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, fizeram o uso da tribuna os Senhores Vereadores Santiago de Lucas Ângelo,
Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim e Raquel Borges
Spada. Findo o horário do expediente, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo
solicitou a supressão do intervalo regimental para dar continuidade aos trabalhos.
O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO
por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o
Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a
explicação pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova
chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental: Abel Diniz
Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido
Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa
Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e
Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal e
estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente comunicou a deliberação das matérias
pautadas na presente sessão ordinária. Dando continuidade, foi colocado em discussão
Projeto de Lei Complementar nº 38/2019 do Prefeito Municipal que altera dispositivo
da Lei Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto,
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá
outras providências. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel solicitou o
adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 38/2019 por cinco
(5) sessões ordinárias. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage
solicitou o adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº
38/2019 por duas (2) sessões ordinárias. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo
Lúcio Abel Diniz Fiel solicitou o adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 38/2019 por uma (1) sessão ordinária. Por questão de ordem, fez o uso

da palavra o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão para que os líderes dos partidos se reunissem para chegar a um
consenso em relação ao prazo de adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 38/2019. Reaberta a sessão, o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel solicitou o
adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 38/2019 por três
(3) sessões ordinárias. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o
pedido, APROVADO por unanimidade o adiamento. A seguir, foi colocado em discussão
o Projeto de Lei Complementar nº 41/2019 do Prefeito Municipal que altera o inciso I
do art. 3º da Lei Complementar nº. 779, de 08 de dezembro de 2011, e acrescenta a
alínea “a” ao referido artigo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto
de Lei nº 23/2020 do Prefeito Municipal que altera os anexos II e III da Lei nº 6.405, de
14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual da SAE e Anexos V e VI
da lei nº 6.520, de 13 de junho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do
exercício financeiro 2020 da SAE e dá outros providências. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO com dez (10) votos favoráveis e
quatro (4) votos contrários. O Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
nº 24/2020 do Prefeito Municipal que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 1.150.000,00 (hum milhão, cento e cinquenta mil reais) e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO com dez (10) votos favoráveis e quatro (4) votos contrários. Foi colocado
em discussão o Projeto de Resolução nº 8/2020 dos Vereadores Alexandre Araujo
Dauge, Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo
Lúcio Abel e raquel Borges Spada que prorroga o prazo da Frente Parlamentar que
dispõe sobre a crise hídrica no município de Ourinhos. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação
pessoal os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim, Raquel
Borges Spada, Aparecido Luiz, Éder Júlio Mota e Caio César de Almeida Lima. Por
questão de ordem, fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Éder Júlio Mota,
Aparecido Luiz e Mário Sérgio Pazianoto. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima 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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