ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA 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 nono dia do mês de outubro 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 Sexta 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, 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 e 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. O Sr. Presidente
informou também 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 Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 35ª Sessão
Ordinária, APROVADA por unanimidade. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos Ofícios recebidos: Ofício N°
712/2020 da GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO BAURU DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL informando quanto à liberação, em 14/10/2020, de
recursos financeiros no valor de R$ 410.081,08 (quatrocentos e dez mil e oitenta e
um reais e oito centavos) no âmbito do Programa FINASA; Ofício N° 713/2020 da
GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO BAURU DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL informando a celebração do Contrato de Repasse N° 903499/2020, com a
finalidade de “recapeamento de vias públicas no Município de Ourinhos/SP”, no

valor de R$ 11.144,00 (onze mil e cento e quarenta e quatro reais); Ofício N°
714/2020 da GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO BAURU DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL informando a celebração do Contrato de Repasse N°
903555/2020, com a finalidade de “pavimentação de passeio público com piso de
drenagem PAVER e colocação de iluminação de LED no complexo do lago Dr. Odair
Pocay”, no valor de R$ 384.205,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e duzentos e
cinco reais); Ofício N° 46/12/2020 da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
encaminhando o Decreto N° 7.313/2020, que dispõe sobre abertura de Crédito
Extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 1.539.600,00 (um milhão e
quinhentos e trinta e nove mil e seiscentos reais); e dá outras providências; Ofício N°
47/12/2020 da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS encaminhando o
Decreto N° 7.320/2020, que dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário no
orçamento vigente no valor de R$ 1.949.917,12 (um milhão e novecentos e quarenta
e nove mil e novecentos e dezessete reais e doze centavos), e dá outras providências.
Por questão de ordem, os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel
e Anísio Aparecido Felicetti solicitaram a consignação da presença na presente sessão
ordinária. 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. Logo após, o Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 49/2020 de autoria do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel que institui como atividade essencial o funcionamento
dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou
privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática da atividade
física e do exercício físico como essenciais para saúde da população no âmbito do
Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 50/2020 de
autoria do Vereador Caio César de Almeida Lima que cria o "Projeto Pomar Urbano"
em áreas públicas do Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei
nº 51/2020 de autoria do Prefeito Municipal que autoriza a dação em pagamento de
áreas de terras entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e Diocese de Ourinhos e dá
outras providências. Os projetos anunciados serão encaminhados às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o
regimento interno. Dando continuidade, o Senhor Presidente informou que seriam
apresentadas as matérias relativas à 36ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.790/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 896/2020,
que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua João Dora, no trecho compreendido entre a rotatória da Rua Clorivaldo Migliari
e da Avenida Jairo Corrêa Custódio. 1.791/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 744/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Rua João Melchior da Silva - Nova Ourinhos. 1.792/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação n° 741/2018, que solicita recapeamento ou

reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Dr. Fariz Salim Freua - Nova
Ourinhos. 1.793/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.381/2017, que
solicita reperfilamento asfáltico na Avenida Hassib Mofarrej, no trecho da esquina do
nº 384 até os nº s 2.003 e 2.007 Nova Ourinhos. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 1.794/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
uma academia da saúde próximo ao campo de futebol do Jardim Guaporé.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.795/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 804/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Irmã Akemi Morita - Nova Ourinhos. 1.796/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 807/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Sílvio Correia da Silva - Nova
Ourinhos. 1.797/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 319/2018, que
solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Avenida Jairo Corrêa Custódio. Requerimento do Vereador Éder Júlio
Mota: 1.798/20 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, interceder ao Governo Estadual ou Federal
para construir um hospital oftalmológico em nosso Município, credenciado pelo
Sistema Único de Saúde, haja vista a crescente demanda de pacientes nessa área. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.229/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa buracos", na Rua Carlos Eduardo Devienne, no trecho
entre a Avenida Horácio Soares e a Rua José Martins Santana, na Nova Ourinhos.
1.230/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa
buracos", na Rua José Martins Santana. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.231/20 - Solicita repintura de sinalização de solo (PARE) em todos os
cruzamentos da Rua Pedro de Toledo, na Barra Funda. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 1.232/20 - Solicita retirada de galhada na Rua José Justino de
Carvalho, em frente ao n° 551. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.233/20 Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Noboru Endo, próximo ao n°
170 - Jardim Anchieta. 1.234/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a
extensão da Avenida Vitalina Marcusso. Indicação do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.235/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Vereador Agostinho
Ribeiro de Carvalho, na Vila Christoni. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
1.236/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa
buracos", em toda a extensão da Rua Joaquim Roberto Monteiro, na Nova Ourinhos.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.237/20 - Solicita
providências em guia e sarjeta da Rua 9 de Julho, defronte ao nº 130, próximo ao
início do "Calçadão", no Centro, pois está afundando, causando acúmulo de água no
local, mau cheiro e perigo aos transeuntes. 1.238/20 - Solicita melhorias na
iluminação pública na rotatória da Avenida Horácio Soares, situada entre a Avenida
Joaquim Luiz da Costa e a Rua Eliza Fernandes Braz. Logo após, o Primeiro
Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 308/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Wagner Holtz

Merege. 309/20 - De pesar pelo falecimento de Marli Maria Palma. Moção dos
Vereadores Salim Mattar e Alexandre Araujo Dauage: 310/20 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Maria Aparecida Mantovani Zanoni. Moção do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 311/20 - De pesar pelo falecimento de Francisca Wenceslau
Becker. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 312/20 - De congratulações e
aplausos à Floricultura Wina Flores, pelos mais de 25 anos de relevantes serviços
prestados como parte do parque empresarial do Município. Moção do Vereador
Cícero de Aquino: 313/20 - De pesar pelo falecimento de Reynaldo Tossi. Moção do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 314/20 - De pesar pelo falecimento de
Gabriel Carvalho dos Santos. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 315/20 De congratulações ao atleta Bruno Benedito da Silva, pelo ótimo desempenho nos
treinamentos e competições e consequente conquista de índice para participar das
Olimpíadas de Tóquio em 2021. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
316/20 - De congratulações ao Zinho Mercearia e Bebidas em Geral, pelos excelentes
serviços prestados em nosso Município. 317/20 - De congratulações ao
estabelecimento Du Baterias, pelos excelentes serviços prestados em nossa cidade.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 318/20 - De congratulações ao Sr.
Dioclides Ferraz Bueno, pelos excelentes serviços prestados como Administrador na
Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas - AMO-SIM,
durante o período de 1º de junho de 1991 a 4 de novembro de 2004, que juntamente
com outras figuras importantes fez parte dessa linda história construída pela entidade
ao longo dos anos. O Senhor Presidente informou que as moções de congratulações e
repúdio 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. Por questão de
ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Não havendo
pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s.
1.790 a 1.798/2020 e as Moções nº. s 312 e 315 a 318/2020. Ninguém 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 prazo de até 15
dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos. Dando
sequência, o Senhor Presidente informou que seriam deliberados os Requerimentos nº
s 1.489 a 1.500 e 1.506 a 1.540/2020 remanescentes da 26ª Sessão Ordinária;
Requerimentos nº s 1.551, 1.554; 1.563, 1.564, 1.565, 1.569 e 1.575 a 1.578/2020,
remanescentes da 27ª Sessão Ordinária e dos Requerimentos n°s 1.706 e 1.710/2020,
remanescentes da 31ª Sessão Ordinária das 26ª, 27ª e 31ª Sessões Ordinárias. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que
os requerimentos destacados remanescentes de sessões anteriores de sua autoria
fossem discutidos e votados de forma globalizada. O Senhor Presidente colocou em

deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Com a aprovação
de forma globalizada, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação os
Requerimentos de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel de nº s 1.489, 1.491,
1.493, 1.494, 1.496, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514,
1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526,
1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.532, 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538,
1.539 e 1.540/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Veredores Flávio Luís
Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel. Não havendo mais quem queira se manifestar, os
requerimentos foram colocados em votação, APROVADOS por unanimidade. Dando
sequência, o Sr. Presidente colocou em deliberação os demais requerimentos
destacados remanescentes das sessões anteriores. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.490/20 de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento n° 674/2020, que requer informações sobre
aquisições de emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal no ano de 2020. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio
Abel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
1.492/20 de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 677/2020, que reitera o Requerimento n° 2.187/2019, que
reitera o Requerimento n° 991/2019, requer informações do Procon a respeito de
reclamações sobre cobranças exorbitantes nas contas de água. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.495/20
de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n°. 944/2020, que requer cópia dos diplomas de curso superior e
ensino médio de todos os contratados nos cargos em comissão de Diretor. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.506/20 de autoria
do Vereador Flávio Luís Ambrozim que requer informações sobre o valor de cada
uma das câmeras de monitoramento instaladas no Centro Social Urbano – CSU. Fez
o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em
seguida, foi colocado em dicussão o Requerimento nº.1.507/20 que reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 33/2020, que requer informações sobre a mudança de
endereço do Poupatempo. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio
Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Logo
após, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.508/20 de autoria do Vereador
Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 671/2020,
que reitera o Requerimento nº 731/2018, que requer informações sobre aquisições de
emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal. Fez o uso da palavra o Senhor

Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.509/20 de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que
reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 672/2020, que requer informações
sobre aquisições de emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal no ano de 2018.
Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.551/20 de
autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que requer informações quanto à
possibilidade de se efetuarem estudos visando à modificação do sistema operacional
do semáforo localizado no cruzamento entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua 9 de Julho.
Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.554/20 de autoria do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto que requer informações sobre diversas solicitações
de poda de árvores defronte a semáforos que não foram atendidas. Fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 1.563/20 de autoria do Vereador Flávio
Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.121/2018, que
requer informações sobre o duodécimo da Câmara Municipal, no valor de R$
350.000,00, repassado à Prefeitura Municipal em 17 de abril de 2017. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.564/20 de autoria do
Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
2.079/2018, que requer informações sobre as aquisições de postes de iluminação
pública. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.565/20 de
autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 2.556/2018, que requer informações sobre os resíduos do Cemitério
Municipal. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim
solicitou do plenário que os demais requerimentos destacados remanescentes de sua
autoria fossem colocados em discussão e votação de forma globalizada. O Sr.
Presidente colocou em votação o pedido, APROVADO por unanimidade. Com a
aprovação, foram colocados em discussão os Requerimentos nº s 1.569, 1.575, 1.576,
1.577 e 1.578/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís
Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra,
foram colocados em votação, APROVADOs por unanimidade. Na sequência foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 1.706/2020 de autoria do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto que requer informações sobre a possibilidade de ações, junto ao

Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”, a fim de
sinalizar a Avenida Luiz Saldanha Rodrigues quanto à travessia de animais. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Cícero de Aquino.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Na sequência foi colocado em discussão o Requerimento nº.
1.710/2020 de autoria do Vereador Santiago de Lucas Ângelo que requer informações
sobre a possibilidade de providências para que pessoas idosas, acamadas ou com
mobilidade reduzida, possam realizar seu pedido ou prorrogação de isenção ou
desconto de IPTU sem precisar se dirigir ao setor competente da Prefeitura, pois
muitas dessas pessoas perdem o direito desse benefício por conta de suas dificuldades
de locomoção. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo orador inscrito para o uso da
palavra, 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. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada para verificação
do quórum regimental para dar início à Ordem do Dia: 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 solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos Requerimentos de Urgência apresentados: Requerimento nº 1.799/2020 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 50/2020. 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 50/2020, de autoria do
Vereador Caio César de Almeida Lima, que cria o "Projeto Pomar Urbano" em áreas
públicas do Município de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O
Projeto de Lei em questão tem como finalidade o plantio e a reposição de árvores
frutíferas nas áreas públicas do Município de Ourinhos. Mais do que uma ação
prática, o Projeto Pomar Urbano detém um cunho ambiental que visa conscientizar a
população, inclusive estudantes, à necessidade de buscarem ações de cidadania,
preservando e conservando também o ambiente em que vivem. Portanto, o Projeto
vem agregar valores ao espaço urbano da cidade, pois o plantio de árvores frutíferas é
uma maneira prática de se trabalhr conceitos ambientais como a alimentação,
preservação, aproveitamento dos espaços vazios para aumentar a produção de frutas.
Requerimento nº 1.800/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 51/2020. 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 51/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a dação em

pagamento de áreas de terras entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e Diocese de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A Diocese de Ourinhos
representada pelo Bispo Dom Salvador Paruzzo, em razão da desapropriação indireta
realizada pelo Município de Ourinhos na Praça da Catedral (Praça Prefeito Camargo)
para instalação de vagas para estacionamento de veículos à 45º, solicitou, a título de
compensação da área desapropriada, um imóvel pertencente ao Poder Público
municipal, localizado na Avenida Jacinto Ferreira de Sá. A área objeto da solicitação
da Diocese terá como finalidade a construção de uma capela e realizada a devida
avaliação do valor de mercado do referido imóvel e da área já desapropriada pela
Prefeitura Municipal de Ourinhos, em parecer jurídico exarado pela Procuradoria
Geral do Município, concluiu-se pelo procedimento de dação em pagamento tendo
em vista o direito a indenização em pecúnia que faz jus a Diocese de Ourinhos,
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 19 de
outubro de 2020. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 1.799/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 50/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação
nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de
urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel para atuar
como relator especial ao Projeto de Lei e suspendeu a sessão para a elaboração do
respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto
de Lei nº 50/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do
Vereador Caio César de Almeida Lima, que cria o "Projeto Pomar Urbano" em áreas
públicas do Município de Ourinhos e dá outras providências, PROPONHO nova
redação ao artigo 3°., nos seguintes termos: “Art. 3º. Nenhuma espécie de árvores
frutíferas poderá ser plantada nas áreas públicas sem a devida autorização da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.” Isto posto, com a devida
alteração proposta, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 19 de
outubro de 2020. Edvaldo Lúcio Abel - Relator. Realizada a leitura, e por contar com
sugestão de alteração ao Projeto de Lei nº 50/2020, o Sr. Presidente colocou em
discussão o referido parecer. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Com o parecer favorável lido e inserindo-se
a alteração aprovada, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei n°.
50/2020, de iniciativa do Vereador |Caio César de Almeida Lima, que cria o "Projeto
Pomar Urbano" em áreas públicas do município de Ourinhos e dá outras
providências. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 1.800/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 51/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação
nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de

urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim para
atuar como relator especial ao Projeto de Lei e suspendeu a sessão para a elaboração
do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto
de Lei nº 51/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do
Prefeito Municipal, que autoriza a dação em pagamento de áreas de terras entre a
Prefeitura Municipal de Ourinhos e Diocese 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 19 de outubro
de 2020. Flávio Luís Ambrozim – Relator. Realizada a leitura, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 51/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. A seguir, foi colocado em
discussão o Substitutivo nº 1/2020, do Vereador Alexandre Florencio Dias ao
Projeto de Lei nº 42/2020, de iniciativa do Vereador Alexandre Florêncio Dias, que
garante o direito a acessibilidade das pessoas ostomizadas aos banheiros de uso
público do município, mediante a instalação de equipamentos adequados para a sua
utilização. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Com a aprovação do Substitutivo, fica prejudicado o
Projeto de Lei n° 42/2020 original, conforme parágrafo quarto do artigo 150 do
regimento interno. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia
fizeram uso da palavra para explicação pessoal na tribuna livre os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Caio César de Almeida Lima 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 Trigésima Sexta
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. - - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________
Alexandre Florencio Dias
Presidente
_______________________
Caio César de Almeida Lima
1º. Secretário

_________________
Cícero de Aquino
Vice-Presidente
_____________________
Carlos Alberto Costa Prado
2º. Secretário

