ATA DA TRIGÉSIMA 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 oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e quatro
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 Trigésima 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
Florencio Dias, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa
Prado, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (doze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente Alexandre
Florêncio Dias declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Cícero de Aquino solicitou a consignação da sua presença. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Senhor Agenor José de Assis Filho. O Senhor Presidente Alexandre
Florencio Dias também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Helena
Maria Neves Jorge. Em seguida, o Sr. Presidente informou aos Srs. Vereadores que
durante o transcorrer dos debates, sejam observados os termos da Resolução 07/2020,
em especial o artigo 2º que estabelece o seguinte: “ficam advertidos os Vereadores desta
Casa de Leis que suas manifestações, durante as Sessões Legislativas, não poderão
resultar em autopromoção eleitoreira ou de outros partidos, coligações ou candidatos,
nem em ofensa ou ridicularização de qualquer candidato, partido e coligação durante
as Sessões Ordinárias e Extraordinárias, ou de outros eventos do Poder Legislativo
Municipal”, de acordo com as recomendações da Justiça Eleitoral. 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 29ª Sessão
Ordinária, APROVADA por unanimidade. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou a consignação da sua presença. Na sequência, o Primeiro
Secretário realizou a leitura dos resumos dos Ofícios recebidos e das respostas aos
requerimentos: Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s 1.580 e 1.595/2020 do Vereador Abel

Diniz Fiel; Requerimentos nº s 1.266, 1.267, 1.268, 1.590, 1.598 e 1.599/2020 do
Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº s 1.502, 1.503, 1.505, 1.550,
1.556, 1.559, 1.560, 1.561, 1.571, 1.602 e 1.606/2020 do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; Requerimentos nº s 1.307, 1.308, 1.315, 1.479 e 1.567/2020 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimento nº 1.319/2020 do Vereador Caio César de Almeida Lima;
Requerimentos nº s 1.338, 1.392, 1.393, 1.603, 1.604 e 1.605/2020 do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 1.016, 1.086, 1.103, 1.314, 1.317, 1.260,
1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278,
1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291,
1.292, 1.293, 1.294, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.299, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305,
1.311, 1.470, 1.471, 1.548, 1.581, 1.583 e 1.585/2020 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº s 835, 1.454, 1.461, 1.597 e 1.601/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel; Requerimentos nº s 1.259, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327,
1.328, 1.337, 1.343 e 1.574/2020 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº
s 694, 1.336, 1.347, 1.475, 1.476, 1.552 e 1.553/2020 do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto; Requerimentos nº s 823, 1.269 e 1.562/2020 da Vereadora Raquel Borges
Spada; Requerimentos nº s 1.591, 1.592 e 1.593/2020 do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo e Requerimento nº 1.306/2020 dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e
Cícero de Aquino. Ofício N° 199/2020, da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
em resposta ao Requerimento N° 1.597/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ofício
N° 021/2020/GERÊNCIA DE COMPRAS, da SAE – SUPERINTENDÊNCIA DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, que encaminha processos de compras e serviços
do mês de agosto de 2020, na forma que especifica. Protocolo N° 544/2020-93, da SAE
– SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS , que encaminha
Boletim Diário de Tesouraria de 01/07/2020 a 31/07/2020 e nº 111/2020 a 133/2020, na
forma que especifica. Ofício SMPF-104/2020, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, que encaminha Boletins de Caixa e Diários de
Tesouraria referente ao mês de Julho de 2020, nº 121 a 143, 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 43/2020 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Sinéia Cristina da Silva Domingos). Projeto de
Lei nº 44/2020 oriundo do Prefeito Municipal que estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Ourinhos para o exercício de 2021 e dá outras providências. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. O Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 30ª. Sessão Ordinária de 2020.
O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.662/20 - Requer informações sobre a realização de

exame de ressonância magnética da paciente Denilse Marques dos Santos.
Requerimentos do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.663/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de instalação de câmeras de videomonitoramento na Rua Edison Tiesse,
próximo ao n° 170, tendo em vista o alto número de descartes irregulares de lixo e
entulho na região. 1.664/20 - Requer informações quanto à possibilidade de realização
de campanha de incentivo à contratação de pessoas com deficiência por parte das
empresas de médio e grande porte que atuam em Ourinhos. Requerimentos do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.665/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 592/2019, que solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
São José. 1.666/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.136/2019, que
requer informações sobre o baixo fluxo na distribuição de água na Vila São Francisco e
se há possibilidade de se fazer a troca do encanamento, haja vista que o problema
persiste. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.667/20 - Requer
informações sobre os radares desativados na cidade e o prejuízo que a falta de renovação
do contrato junto à empresa responsável trazem à população, com a perda do sistema
detecta antes anunciado pelo governo municipal como projeto de segurança municipal
em parceria com o Estado. 1.668/20 - Requer informações sobre os valores arrecadados
em multas com os radares instalados no Município nos anos de 2017, 2018, 2019 e
2020, bem como a destinação desses valores. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.669/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar
melhorias e instalação de iluminação pública na Rua Raphael Noschesi, no trecho
compreendido entre os n°s 223 e 507, considerando as diversas solicitações de
moradores da região e em especial do Sr. Eduardo Aleixo, conforme protocolo
53415717000160, Processo 20690/2020. 1.670/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 1.072/2020, que requer o envio de lista atualizada contendo nomes e
valores dos salários pagos aos diretores, coordenadores, professores, assistentes e outros,
da Associação Centro Esportivo de Ourinhos. 1.671/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 981/2020, que requer informações a respeito de quantas diárias a
Prefeitura contratou da empresa Caçambas Brasil para a limpeza de terrenos, mês a mês,
por bairro, no município de Ourinhos, de 2017 até a presente data. 1.672/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento n° 956/2020, que requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a respeito de quanto foi gasto
com asfalto, mês a mês, por bairro no município de Ourinhos, de 2017 até a presente
data. 1.673/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 941/2020, que requer
informações a respeito da possibilidade de se reformar a quadra de esportes situada em
frente ao Posto de Saúde da Vila Odilon, que está totalmente abandonada. 1.674/20 Requer informações de quais ações a Prefeitura está realizando para resolver o grande
número de reclamações a respeito do atraso e da falta de cestas básicas da população
afetada com a crise financeira ocorrida pela pandemia do novo Coronavírus COVID-19.
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.675/20 - Requer informações
sobre estudos visando à construção de um reservatório de água para o Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante - COHAB. 1.676/20 - Requer informações sobre o

projeto de investimentos no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.677/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 434/2020, que solicita a implantação de
redutores de velocidade ou lombofaixas na Avenida Fausto Matachana, próximo à EE
"Prof. José Augusto de Oliveira" - Jardim América. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.678/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
semáforo para pedestres no cruzamento da Rua Eduardo Peres com a Rua Lourenço
Jorge, na Vila São Luiz. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
1.679/20 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento n° 1.172/2020 e à
Indicação nº 594/2019, que solicitam reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua João Albino Zaia. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.680/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
730/2020, que solicita instalação de mais um poste para iluminação no trevo situado na
Rua Serafim Signorini, próximo à passagem de nível. 1.681/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar playground na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet
(Praça dos Skatistas). 1.682/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir quadra poliesportiva na Área Verde 13, situada entre a Avenida Miguel Cury e
a Rua Rua João Moya Flores, próximo à pista de caminhada e ao Campo de Futebol
Miguel Cury - Nova Ourinhos. 1.683/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.183/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura no
pátio da EMEI "Profa. Maria José Ferreira (Mazé)" - Jardim das Paineiras.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.684/20 - Requer informações quanto a
estudos ou planejamento da Prefeitura Municipal para oferecer assistência a idosos,
cidadãos com dificuldade de locomoção ou portadores de necessidades especiais,
relativamente aos serviços de preenchimento e protocolo de requerimento para isenção
ou desconto do IPTU-2021, de forma a serem disponibilizados servidores para
atendimento na residência, mediante força-tarefa para agilizar os procedimentos.
Requerimento dos Vereadores Abel Diniz Fiel, Santiago de Lucas Ângelo, Éder
Júlio Mota, Caio César de Almeida Lima, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz,
Mário Sérgio Pazianoto e Anísio Aparecido Felicetti: 1.685/20 – Requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº. 37/2020. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.686/20 – Requer a retirada do Requerimento nº 1.462/2020 da pauta dos
trabalhos legislativos. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações: Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.129/20 - Solicita retirada de
galhada na Rua José Justino de Carvalho, defronte ao n° 1.438. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 1.130/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da
Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, principalmente próximo à rotatória do CAIC.
1.131/20 - Solicita operação "tapa buracos" em toda a extensão da Rua Jornalista Heron
Domingues, principalmente próximo aos redutores de velocidade (lombadas) da EMEI
"Abelardo Pinto", na Vila Brasil. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.132/20 Solicita retirada de galhada na Rua 14 de Julho, defronte aos n°s 523 e 524. Indicação
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.133/20 - Solicita recapeamento asfáltico no

cruzamento da Rua São José com a Rua Constituição. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 1.134/20 - Solicita manutenção na tela de proteção ao redor da quadra
poliesportiva do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.135/20 - Solicita lavagem
e limpeza da quadra poliesportiva do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.136/20 – Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco De Vecchi Filho – Jardim
Ouro Verde. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.137/20 - Solicita
pintura de sinalização de solo (VAGA PARA IDOSOS) e placa de sinalização de trânsito
na Rua Euclides da Cunha, defronte aos nºs 20 e 30. Indicação do Vereador Abel Diniz
Fiel: 1.138/20 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo, instalação de
placas indicativas e revitalização da rotatória localizada ao lado da EMEF "Georgina
Amaral Santos Lopes" (CAIC). Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.139/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (VAGA PARA DEFICIENTES) e placa
de sinalização de trânsito na Rua Euclides da Cunha, defronte aos nºs. 17 e 27.
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.140/20 - Solicita, com urgência, a instalação
de tampa em bueiro na Rua Irineu Pereira da Silva, defronte ao nº 624. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.141/20 - Solicita implantação de redutores de
velocidade na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra - Jardim Itamaraty. 1.142/20 Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestres, bem como instalação de
placas de sinalização, na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra - Jardim Itamaraty.
Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.143/20 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Cito - CDHU. 1.144/20 Solicita, com urgência, a restauração do pavimento asfáltico no cruzamento das Ruas Dr.
Antônio Prado e Japão. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.145/20 - Solicita,
com urgência, roçada em terreno situado na Rua Dario Alonso, atrás do nº 455 (Clube da
Afusca). 1.146/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como instalação de
placas, com urgência, no cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro com a Avenida Henrique
Migliari, na Vila Boa Esperança. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
1.147/20 - Solicita melhorias na estrada situada entre as Ruas Liberdade e Santa Mônica,
com a instalação de iluminação pública e realização de serviços de cascalhamento.
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.148/20 - Solicita a erradicação de árvore,
com risco de queda, na Rua Jonas de Oliveira e Silva - Jardim Itamaraty -, pois está com
cupim. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.149/20 - Solicita
melhorias na iluminação da rotatória situada entre a Avenida Vitalina Marcusso e a Rua
Paschoal Henrique. 1.150/20 - Solicita melhorias na iluminação pública na Avenida
Miguel Cury, nas proximidades do retorno localizado defronte ao nº 552 - Nova
Ourinhos. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.151/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Ovídio Gregório de Jesus,
próximo ao nº 604, no Jardim Europa. 1.152/20 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Corino Martins de Oliveira - Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.153/20 – Solicita
implantação de redutor de velocidade próximo ao NEI "Profa. Dulcinéia Aparecida

Silvestrini Martins”, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 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: Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 263/20 De pesar pelo falecimento do Sr. Ademir Lopes. 264/20 - De pesar pelo falecimento do
Sr. Sebastião Paulino Valério. 265/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Reinaldo
Ferreira de Araújo. Moção do Vereador Salim Mattar: 266/20 - De pesar pelo
falecimento do Professor Francisco Claudio Granja "Professor Granja". Moções do
Vereador Cícero de Aquino: 267/20 - De congratulações à Gaspar Motos Auto Peças
pelo seu aniversário, na pessoa dos proprietários Denise Fernandes de Toleto Araujo e
Edvaldo Cristiano Araujo. 268/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Lentine.
Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 269/20 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Milton Moraes. Moções do Vereador Abel Diniz Fiel: 270/20 - De congratulações ao
Sr. Braz Alba Romero e à Sra. Cláudia Alba, pelo encerramento dos trabalhos após 60
anos no ramo de padaria. 271/20 - De congratulações ao Centro de Esporte Arena Jaraca,
em nome do seus proprietários Alex Laniche Monteiro e sua esposa Juliana, pelos
relevantes serviços prestados incentivando o esporte local. 272/20 - De congratulações
ao Pastor Jackson, responsável pela Casa de Recuperação Samaritanas. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 273/20 - De congratulações ao Supermercado Dia a Dia,
situado na Rua Mário Cintra Leite, em nome de seu proprietário Paulo Roberto Amadei
Filho, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município. 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 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. 1.662 a 1.684/2020 e as Moções nº. s 267 e 270 a 273/2020. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio
Luís Ambrozim, Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota, Salim Mattar e Cícero de
Aquino. Ninguém mais querendo fazer o 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 o
prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos.
A seguir, o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas
remanescentes das sessões anteriores. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
1.459/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer o envio da lista de
todos os médicos contratados informando suas respectivas especialidades, de 2017 até a
presente data em nosso município. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, o requerimento destacado foi colocado em votação, APROVADO por

unanimidade. Na sequencia, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.460/2020
de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a respeito de ações e
projetos para a construção de novas unidades de saúde para o município considerando
que foi promessa no plano de governo do Prefeito. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer
o uso da palavra, o requerimento destacado foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a
retirada do requerimento destacado nº. 1.462/2020. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Logo após, foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 1.463/2020 de autoria do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel que requer informações sobre quais ações e projetos foram realizados para
cumprir a promessa do plano de governo a respeito da extensão do horário das creches
até as 19 horas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Flávio Luís Ambrozim e Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, o requerimento destacado foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.464/2020 de autoria do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a respeito de projetos de
revitalização e manutenção das sedes de associações de moradores de bairros
abandonadas em parceria com seus respectivos moradores. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Salim Mattar, Raquel Borges
Spada, Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim, Anísio Aparecido Felicetti e Aparecido
Luiz. O Senhor Presidente informou que a continuidade da discussão e votação do
Requerimento nº 1.464/2020 destacado será realizado na próxima sessão devido o
término do horário regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Santiago de
Lucas Ângelo solicitou a supressão do intervalo regimental. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário, APROVADO por unanimidade o pedido.
Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos, 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. Na sequencia, o Primeiro Secretário
realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental:
Abel Diniz Fiel, 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). A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do requerimento de urgência apresentado à mesa:
Requerimento nº 1.685/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 37/2020. 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 37/2020, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do
Distrito Industrial e Comercial “V” e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O
Distrito Industrial e Comercial “V” será destinado à implantação de empresas de

diversos segmentos, em área de propriedade do Município, com 147.753,49 m²
incluindo-se os arruamentos, localizado na Fazenda Santa Maria – Ourinhos, Estado de
São Paulo, onde serão instaladas as empresas de que trata o art. 2º da presente Lei.
Considerando que o nosso Município está em franco desenvolvimento, a instalação das
empresas gerarão inúmeras novas vagas de emprego, diretas e indiretas de diversos
setores, em uma época declarada impossível de crescimento, além de novos negócios e
aquecimento na economia local. Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso
Projeto de Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 8 de setembro de 2020, assinado pelos Senhores
Vereadores. Após a leitura do requerimento de urgência nº 1.685/2020, o Sr. Presidente
colocou em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com doze votos favoráveis e um voto contrário.
Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Caio
César de Almeida Lima 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 nº 37/2020.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal,
que dispõe sobre a criação do Distrito Industrial e Comercial “V” 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 8 de setembro de
2020. Caio César de Almeida Lima – Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 37/2020. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Mário Sérgio Pazianoto, Edvaldo Lúcio Abel,
Cícero de Aquino, Caio César de Almeida Lima, Salim Mattar, Flávio Luís Ambrozim,
Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz e Raquel Borges Spada. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, o Projeto de Lei nº 37/2020 foi colocado em votação
e APROVADO por unanimidade. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem
do Dia, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim,
Anísio Aparecido Felicetti e Aparecido Luiz. Não havendo mais orador inscrito, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Trigésima 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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