ATA DA VIGÉSIMA QUARTA 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 terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e
dois 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 Quarta Sessão Ordinária
do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. Feita
a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: 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 (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente Alexandre Florêncio Dias
declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, solicitaram um
minuto de silêncio o Senhor Vereador Cícero de Aquino pelo falecimento Antônio de
Santi; o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima pelo falecimento do Sr. Armando
Gobeti; o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti pelo falecimento da Senhora
Jovita Aparecida de Azevedo Pereira; o Senhor Vereador Éder Júlio Mota pelo
falecimento da Sra. Ângela Maria Santiago Procópio e o Senhor Vereador Edvaldo
Lúcio Abel pelo falecimento do Sr. Guel da Fazenda Paraíso. Dando continuidade, o
Senhor Presidente 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 23ª Sessão
Ordinária, APROVADA por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos Ofícios recebidos: Expediente de
Terceiros - Ofício proveniente da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS (SAE) em resposta ao Requerimento nº 895/2020 do Vereador Flávio Luís
Ambrozim; Protocolo nº 432/2020 de 7 de julho de 2020, da SUPERINTENDÊNCIA
DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS (SAE), que encaminha processos de compras e
serviços do mês de junho de 2020, na forma que especifica; Ofício nº 10/2020 da
CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS, que encaminha a Moção 31/2020 da Câmara
Municipal de Bastos/SP, manifestando apoio ao Projeto de Lei nº 2.564/2020, de autoria
do Senador Fabiano Contarato, em tramitação no Senado Federal; Ofício SMPF-

084/2020 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , que
encaminha os Boletins de Caxa e os Diários da Tesouraria referentes ao período de
02/03/2020 a 29/05/2020, com os nº s 40 a 100, na forma que especifica; Protocolo n°
438/2020 de 9 de julho de 2020, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS (SAE), que encaminha Boletim Diário de Tesouraria, nºs 87/2020 a
95/2020, de 26/05/2020 a 05/06/2020, na forma que especifica; Ofício
SMPF/Contabilidade
nº
24/2020
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, que encaminha Prestação de Contas do 2º Trimestre
de 2020 com despesas de publicidade, na forma que especifica. 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. O Senhor Presidente
informou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº
32/2020 de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que dispõe sobre proibição de se
conceder ou privatizar qualquer serviço público durante a pandemia do coronavírus.
Projeto de Lei nº 33/2020 de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe
sobre denominação de próprio municipal (Praça José dos Reis). Projeto de Lei nº
34/2020 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que dispõe sobre denominação de
próprio municipal (Almoxarifado de Medicamentos “Servidor Alexandre Luz de
Campos”). As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para
a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Dando
continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos pareceres emitidos aos
Projetos de Leis nº s 28, 29 e 30/2020: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação emitido ao Projeto de Lei nº 28/2020. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa dos Vereadores
Aparecido Luiz e Santiago de Lucas Ângelo, que dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Campo de Futebol Santo Sarmazio Gonçalves “Santinho”), não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a
opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 10 de julho de 2020. Alexandre Araujo Dauage
– Presidente; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de
Lei nº 29/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Vereador Abel Diniz Fiel, que altera a Lei nº. 854, de
30 de outubro de 1967, declarando feriado o Dia Municipal da Consciência Negra,
instituído pela Lei 4.704/2002, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 10 de julho de 2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente; Caio César de
Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do relator da
Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 30/2020. Senhor

Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Éder Júlio Mota, que institui no âmbito do Município, o Mês da
Conscientização da Doença de Parkinson denominado “Tulipa Vermelha”, e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 10 de julho de
2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Os projetos cujos pareceres acabam de ser
lidos poderão ser encaminhados à outras comissões desta casa ou inseridos na ordem do
dia das próximas sessões. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que procedesse à leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento
emitido ao Protocolo nº 426/2020, referente aos boletins diários e movimentos de
tesouraria dos nº s 75 ao 86, da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000426/2020-22 de 2020-07-02, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE,
de nº s 75 a 86/2020, dos dias 04 a 22 de maio de 2020, não havendo nenhum 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, 13 de julho de 2020. Aparecido Luiz – Presidente; Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. A seguir, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 24ª. Sessão
Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos
apresentados à mesa: Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.220/20
- Requer informações, nos termos do artigo 270-A, parágrafo único, da Lei Orgânica do
Município, sobre quais entidades assistenciais foram contempladas com emendas
impositivas de vereadores no ano de 2019, especificando o valor recebido
individualmente por cada uma. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.221/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, quanto à emenda
impositiva de 2018 no valor de R$ 10.000,00, que foi destinada à ADO - Associação dos
Diabéticos de Ourinhos, e se foi efetuado o pagamento. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.222/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 22/2020, que
solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Machado Florence. 1.223/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 256/2020, que solicita recapeamento asfáltico
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro - Vila
Mano. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.224/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 711/2020, que solicita, com urgência, instalação de iluminação
pública em viela na Rua Maria Moreira de Souza, próximo ao nº 141 Jardim Manhatan.
Requerimento do Vereador Mario Sérgio Pazianoto: 1.225/20 - Requer informações,
junto ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-7 Assis, sobre a possibilidade de
se instalar defensas metálicas na SP 278 - Rodovia Mello Peixoto, no acesso
improvisado ao Jardim Oriental. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.226/20 - Requer que seja enviada a esta Casa de Leis lista contendo os nomes de todos

os envolvidos nos escândalos dos empréstimos consignados, informando a situação de
cada processo administrativo de averiguação ou sindicância. 1.227/20 - Requer
informações acerca das viagens fretadas pela Prefeitura com destino à cidade de
Andradina-SP, no período entre janeiro e dezembro de 2019, incluindo as justificativas
que motivaram tais viagens e os pareceres jurídicos que as fundamentaram. 1.228/20 Requer informações sobre as causas do abandono do projeto da usina de reciclagem e
compostagem de lixo. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.229/20 Encaminha abaixo-assinado de moradores do Jardim Flórida, solicitando recapeamento
asfáltico de qualidade. 1.230/20 - Requer informações sobre providências referentes à
paciente que aguarda consulta de especialidade. 1.231/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 18/2020, que requer informações sobre a construção da unidade básica
de saúde no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento do
Vereador Mario Sérgio Pazianoto: 1.232/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se estender o sistema de videomonitoramento à pista de caminhada na
Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), no Jardim Guaporé. Requerimento do Vereador
Abel Diniz Fiel: 1.233/20 - Requer informações quanto à possibilidade de aquisição de
cadeiras para banho, a serem doadas às pessoas com mobilidade reduzida cadastradas
junto aos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS. Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 1.234/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir uma unidade básica de saúde na Vila Musa. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.235/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 420/2020, que
solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Serafim Signorini.
1.236/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 718/2017, que solicita operação
"tapaburacos" ou recapeamento asfáltico na Rua João Rodrigues - Residencial Oswaldo
Brizola. 1.237/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.272/2018, que solicita
providências quanto ao terreno da Rua Orlando Albano, ao lado do nº 65. 1.238/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 467/2019, que solicita a notificação de
proprietário para que realize roçada e limpeza de terreno na Rua Orlando Albano, ao
lado do nº 65. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.239/20 - Requer
informações, junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,
quanto a continuidade do Programa "Melhor Caminho" nas estradas OUR-145, OUR120 e OUR-205, no Bairro Ribeirão Grande. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.240/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 943/2020, que
requer que seja oficiado à Prefeitura, através da Comissão Permanente de Saúde e
Assistência Social do Legislativo, para que verifique a possibilidade de estudos para a
volta parcial da realização de cirurgias eletivas no Município, principalmente para os
casos mais críticos. 1.241/20 - Requer que seja oficiado à Prefeitura, através da
Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do Legislativo, que envie a esta
Casa de Leis cópia de todos os processos administrativos e notas fiscais com os gastos
em geral do combate à pandemia do novo Coronavírus – COVID-19. 1.242/20 - Requer
informações a respeito da escolha do local onde foi adequado o Hospital de Campanha
para internações de baixa complexidade de pacientes com insuficiência respiratória,

provocadas pelo novo Coronavírus – COVID-19. Requerimento do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 1.243/20 - Requer informações sobre serviços realizados na
pavimentação asfáltica das ruas do Jardim Flórida. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.244/20 - Requer informações a respeito de quantas e quais
empresas realizaram pedido de falência, de 2018 até a presente data, no município de
Ourinhos. 1.245/20 - Requer informações sobre as irregularidades apontadas pelo
Tribunal de Contas do Estado, a respeito do absurdo do escândalo na compra da
máquina de asfalto no município de Ourinhos, trazendo prejuízo ao erário, e que desde a
compra não foi resolvido o problema. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.246/20 - Requer informações sobre providências em relação a valeta
aberta na Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, defronte ao nº 784, no Conjunto
Habitacional Caiuá (CDHU). Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.247/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal e da SAE a respeito da
possibilidade de corte de gastos com a imprensa em 80% ou mais, e que encaminhem
esses recursos para melhorias na infraestrutura da saúde no município de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.248/20 - Requer informações sobre o
atendimento aos Requerimentos nº s 2.558/2019 e 566/2020, e à Indicação nº 556/2019,
que solicitam, com urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua
Rio de Janeiro, próximo ao nº 590 – Centro. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.249/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar campanha educativa sobre a travessia de pedestres, principalmente de idosos, no
centro do Município. 1.250/20 - Requer informações sobre o Programa Família Paulista,
criado pelo Governo do Estado, para combater as privações das famílias em situação de
extrema pobreza e para promoção da mobilidade e desenvolvimento social.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.251/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 1.371/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar um novo estudo quanto à sinalização de trânsito no cruzamento das Avenida
Domingos Perino e Jacinto Ferreira de Sá, conforme resposta datada de 10 de julho de
2019. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.252/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 164/2020, que 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. 1.253/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar, no
Município, o Programa do Governo Estadual Bom Prato, para oferecer à população de
baixa renda, refeições saudáveis e de qualidade a custo acessível. 1.254/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar meios de estimular a doação de livros para
as bibliotecas municipais. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.255/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 40/2020, que solicita a realização
de patrolamento, abaulamento e apedregulhamento, com urgência, na Estrada de
Guaraiúva. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 919/20 - Solicita melhorias na
iluminação pública na pista de caminhada da Avenida Vitalina Marcusso. Indicações do

Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 920/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em todas as ruas da Vila Musa. 921/20 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em todas as
ruas da Vila São José. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 922/20 - Solicita
limpeza em todos os bueiros das Ruas Amadeu Emílio Sutter, Ivan Fuad Toloto Benatto,
João Matias Graciano - João do Fórum, Cabo Dalvo de Lourenço, Nestor Cretushi, Júlio
Francisco Correia, Sete e José Netto - Jardim São Jorge. 923/20 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Henrique Terçariol - Vila Operária. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 924/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em todas as ruas da Vila São João.
925/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Argemiro Batista das Neves, defronte ao nº 333, no Jardim Anchieta. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 926/20 - Solicita poda de árvore na Rua Porfírio
Theodoro nº 94 - Jardim Ouro Verde. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
927/20 - Solicita limpeza em todos os bueiros das Ruas Dirceu Bonato, Milton das
Graças Moreira, Esmeralda Alves da Fonseca Barbosa, Inácio José Barboza, Ruth Diniz
Barbosa, Antônio Garcia, Martins Quirino da Silva e Neusa Pontara da Silva, no Jardim
São Carlos. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 928/20 - Solicito a
implantação de vagas para cadeirantes e idosos na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves
nº 121, em frente ao Colégio Jean Piaget. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
929/20 - Solicita limpeza em todos os bueiros das Ruas Ampliato Martins Teixeira,
Mário Antônio Baccili, Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, Maria Rosalina de Freitas
Bertanha, Francisco Gonçalves de Almeida, Rafael da Silva, Manoel Sanches
Hernandes, Maria de Lourdes Correia, Vereador Vanderlei Marcante e Zulmira Lima dos
Santos, na Vila Operária. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 930/20 Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves, na altura do nº 121, em frente ao Colégio Jean Piaget,
devido ao grande fluxo de veículos. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 931/20 Solicita melhorias na infraestrutura da Vila Nova Sá. 932/20 - Solicita melhorias na
infraestrutura da Vila Odilon. 933/20 - Solicita melhorias na infraestrutura do Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 934/20 - Solicita melhorias na infraestrutura do
Jardim Colorado. 935/20 - Solicita melhorias na infraestrutura do Jardim do Sol. 936/20
- Solicita melhorias na infraestrutura do Jardim do Sol II. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 937/20 - Solicita providências quanto a repintura de
sinalização de “PARE” no cruzamento entre as Ruas Brasil e Narciso Migliari, na "Barra
Funda". Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 938/20 - Solicita retirada de galhadas
em toda a extensão dos bairros Jardim Europa e Vila Kennedy. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 939/20 - Solicita a construção de bueiros em pontos estratégicos nas
Ruas Dr. Ernesto Pedroso, Lázaro Lima, José Galan e no centro da praça da Rua
Masaichi Nishiyama - Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano
Migliari. 940/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" na Rua Cardoso Ribeiro, no trecho entre as Ruas do Expedicionário e Euclides

da Cunha. 941/20 - Solicita reparos no nivelamento do asfalto na Rua Francisco de
Almeida Lopes, defronte ao nº 134 - Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 942/20 - Solicita poda de árvore na Rua Pedro Leide, defronte ao nº
327, na Vila São Luiz. 943/20 - Solicita limpeza em calçada na Rua Domingos Ângelo,
defronte aos nº s 98 e 342. 944/20 - Solicita retirada de galhada na Rua João Rolli nº
328. 945/20 - Solicita melhorias na infraestrutura do Jardim Itamaraty. 946/20 - Solicita
melhorias na infraestrutura do Jardim Manhatan. Indicações do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 947/20 - Solicita instalação de placa e pintura de sinalização de
depressão no cruzamento da Rua Irineu Pereira da Silva com a Rua Sebastião Simião de
Souza. 948/20 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento da Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite" com a Avenida Horácio Soares. 949/20 Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus da Rua Irineu Pereira da Silva,
defronte ao Residencial Carvalho. 950/20 - Solicita, com urgência, troca das lâmpadas
queimadas da iluminação pública da Rua dos Bancários, em trecho paralelo ao
Supermercado Maitan. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 951/20 Solicita a retirada de galhada na Travessa Augusto José de Andrade, defronte ao nº 60 –
Vila Brasil. 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 Cícero de Aquino: 199/20 - De
pesar pelo falecimento de Pedro Alves da Silva. Moção do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 200/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Avanzi (Chico Avanzi).
Moções do Vereador Éder Júlio Mota: 201/20 - De pesar pela Sra. Ângela Maria
Santiago Procópio. 202/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Terezinha Dias Camargo.
Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 204/20 - De congratulações à equipe do Hospital
de Campanha de Combate à COVID-19. O Senhor Presidente informou que as moções
de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar
encontram-se aprovadas, na forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Santiago de Lucas Ângelo 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. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder
Júlio Mota solicitou a retirada da Moção nº. 203/2020. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário a votação globalizada das matérias, APROVADA por
unanimidade. Não havendo pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão
os Requerimentos nº s. 1.220 a 1.255/2020 e a Moção nº 204/2020 . Fez o uso da palavra
o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. 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 Flávio Luís Ambrozim, Cícero de Aquino e Edvaldo
Lúcio Abel. Findo o horário do expediente, por questão de ordem, 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: 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 (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal e
estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos requerimentos de urgência apresentados à mesa: Requerimento nº
1.256/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar
nº 11/2020. 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 11/2020, proveniente do Prefeito Municipal, que altera
dispositivos na Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: A proposta visa altera a Lei Complementar nº. 1.017, de 19 de
dezembro de 2018, que acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº. 474, de 22 de
junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos, para atender a Lei Federal nº. 8.112/90, alterada pela Lei Federal nº. 9.527/90,
propondo a redução da jornada de trabalho ao servidor público municipal estatutário
estável, com deficiência, ou que seja responsável legal e cuide diretamente de cônjuge,
filho ou dependente com deficiência que, comprovadamente, necessite de assistência
permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de
50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral
remuneração. Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto de alteração da
Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala
das Sessões, em 13 de julho de 2020. Assinado pelo Vereador Anísio Aparecido Felicetti
e demais Vereadores. Requerimento nº 1.257/2020 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 34/2020. 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 nº 34/2020, proveniente do Vereador Éder Júlio
Mota, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Almoxarifado de
Medicamentos “Servidor Alexandre Luz de Campos”). JUSTIFICATIVA: Tenho a honra
de submeter à apreciação desta Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, dispondo
sobre a denominação de próprio municipal (Almoxarifado de Medicamentos “Servidor
Alexandre Luz de Campos”), situado na Rua Prof. Francisco Dias Negrão nº 790, no
Jardim América II. O Sr. Alexandre foi servidor público municipal, iniciando suas
atividades na Prefeitura, como Técnico em Saneamento, no ano de 1993, sempre com
grande profissionalismo, garra e um grande sorriso no rosto, passou por muitas funções,

entre elas a de Motorista, Chefe de Seção, Gerente do Núcleo de Controle de Vetores,
onde sempre contribuiu com sua vontade em ajudar fosse quem fosse. Não havia tempo
ruim, refletindo seu espírito de luz. E, infelizmente no dia 6 de fevereiro de 2019, com
esse brilho partiu para viver junto ao Pai Eterno de forma muito rápida, ficando o
sentimento de que foi pouco tempo sua jornada entre nós, mas para o Criador sua
presença era necessária. Assim sendo, solicito a apreciação do incluso Projeto de Lei, em
regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das
Sessões, em 13 de julho de 2020. Assinado pelo Vereador Santiago de Lucas Ângelo.
Na sequência, o Senhor Presidente colocou em apreciação do plenário os requerimentos
de urgência. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.256/2020. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Alexandre Araujo
Dauage. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO com treze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de
urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto para atuar
como Relator Especial ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer
do Relator Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2020. Senhor Presidente,
Após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera
dispositivos na Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências.,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 13 de julho de
2020. Mário Sérgio Pazianoto – Relator. Realizada a leitura do parecer, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 11/2020. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com treze votos favoráveis.
Logo após, foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.257/2020. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade.
Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou a Sra. Vereadora
Raquel Borges Spada para atuar como Relatora Especial ao projeto e suspendeu a sessão
para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do parecer: Parecer da Relatora Especial ao Projeto de Lei nº 34/2020.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador Éder Júlio
Mota, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (almoxarifado de
medicamentos “Servidor Alexandre Luz de Campos”), declaro nada ter a opor quanto ao
que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu parecer, salvo melhor juízo.
Sala das Sessões, em 13 de julho de 2020. Raquel Borges Spada - Relatora. Realizada a
leitura do parecer, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 34/2020. fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra,
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 27/2020 de autoria do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo que dispõe sobre denominação de via pública (Rua José Inácio da Silva
“Maguinho”). 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, Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti, Santiago de
Lucas Ângelo, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Flávio Luís
Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Caio César de Almeida Lima e Alexandre Florencio
Dias. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de
Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima Quarta Sessão Ordinária.
Para constar o que ocorreu, lavrou-se a presente Ata que será submetida à apreciação do
Douto Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em
vídeo e se encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------____________________
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