ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 trigésimo dia do mês de novembro 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 Quadragésima 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. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou um minuto de silêncio pelas quatro vítimas de afogamento no Rio
Paranapanema e também pelas mais de quarenta vítimas fatais de acidente de ônibus
na região de Itaí. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto
também solicitou um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente de ônibus em
Taguaí e pelo falecimento do Senhor Gilberto Amorim. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Sr. Luciano Soares. 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. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em votação a Ata da 41ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Na
sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos resumos dos Ofícios recebidos e das respostas aos requerimentos:
Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em
resposta ao Requerimento nº s 1.794, 1.828 e 1.835/2020 do Vereador Aparecido
Luiz; Requerimento nº 1.829/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimento nº 1.807/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos
nº s 1.760, 1.802, 1.804, 1.810, 1.811, 1.816 e 1.817/2020 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimento nº 1.749/2020 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos
nº s 1.520, 1.531, 1.540 e 1.674/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimentos nº s 1.551, 1.554 e 1.706/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto.

Ofício N° GabCmtG-4.790/100/2020, do GABINETE DO COMANDO GERAL DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, em resposta à Moção N°
300/2020, do Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ofício N° 0766/2020/GIGOV/BU, da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando crédito de recursos financeiros, sob
bloqueio, em 23/11/2020, no valor de R$ 197.240,00 (cento e noventa e sete mil,
duzentos e quarenta reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse N°
845929/2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, para fins de
pavimentação asfáltica. Ofício SMPF N° 152/2020, que encaminha Boletins de Caixa
e Diários da Tesouraria, da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS – PMO,
referente ao período de 01/09/2020 a 29/10/2020, dos n°s 163 a 203. Protocolo R764/2020-16, que registra Boletins de Caixa e Diários da Tesouraria, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE, referente
ao período de 01/10/2020 a 15/10/2020, dos n°s 174 a 182. Protocolo R-742/2020-37,
que encaminha Projeto de Lei elaborado por munícipe a respeito de fornecimento e
instalação de válvula de retenção de ar em hidrômetros. Protocolo R-763/2020-12,
que encaminha denúncia anônima de munícipe realizada através do canal de
atendimento Ouvidoria 0800 acerca de vendedores ambulantes em espaços públicos.
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. Na sequência, o Senhor Presidente realizou aleitura das matérias
apresentadas à mesa: Projeto de Lei nº 56/2020 de autoria do Vereador Aparecido
Luiz que cria o Programa de Incentivo à Prática de Atividade Física por Pessoas
Idosas (PIAFI) no Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº
57/2020 procedente do Vereador Alexandre Araujo Dauage que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Oduzinda Oliveira Santos "Zinda"). Projeto de Lei
Complementar nº. 14/2020 oriundo da Mesa Diretora que dispõe sobre a criação da
Procuradoria da Câmara Municipal de Ourinhos, com base no art. 54 da Lei Orgânica
do Município e dá outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas
às comissões competentes, para elaboração dos respectivos pareceres, de acordo com
o mandamento regimental. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer favoráve l da Comissão de Finanças e
Orçamento, emitido ao seguinte protocolo: PROTOCOLO R-00000748/2020-58, de
19/11/2020, referente aos Boletins e Movimentos Diários de Tesouraria da SAE, de nº
s 167 a 173/2020, dos dias 22 a 30 de setembro de 2020. Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000748/2020-58 de 2020-1119, referente aos Boletins e Movimentos Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 167 a
173/2020, dos dias 22 a 30 de setembro 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, 30 de novembro de 2020. Aparecido Luiz – PresidenteRelator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro.
Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura

do parecer favorável, com alteração, da Comissão de Finanças e Orçamento, emitido
ao Projeto de Lei nº. 44/2020. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento ao Projeto de Lei nº. 44/2020. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, Projeto de Lei nº 44/2020, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Ourinhos para o exercício de 2021 e dá outras providências,
considerando a realização de 3 (três) audiências públicas eletrônicas, transmitidas
virtualmente, ao vivo, pelo canal 13 da TV a Cabo, e pela internet no canal oficial da
Câmara no Facebook, Youtube e no Instagram, bem como a emissão de parecer
jurídico desta Edilidade, proponho à apreciação dos nobres pares a seguinte sugestão:
Acréscimo no final do Art. 1º o termo “Plano Plurianual”, atestando a
compatibilidade do referido Projeto com o PPA, conforme sugestão constada no
parecer jurídico, resultando, assim, na seguinte redação final: “Art. 1º. O Orçamento
Geral do Município de Ourinhos – Administração Direta e Indireta - para o
exercício Financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 563.981.789,
22 (Quinhentos e sessenta e três milhões, novecentos e oitenta e um mil, setecentos e
oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), nos termos do art. 165, parágrafo 5º da
Constituição Federal, Lei nº. 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, compostos da seguinte forma:”.
Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2020.
Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e
Abel Diniz Fiel – Membro. Realizada a leitura do parecer, e por contar com sugestão
de alterações, o Senhor Presidente colocou em votação nominal o parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento apresentado ao Projeto de Lei nº 44/2020,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável da Comissão de Finanças e
Orçamento, emitido à Emenda nº 03/2020 (Emenda nº 01 Aditiva) ao Projeto de
Lei nº. 44/2020; e também dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e
Redação emitidos ao Projeto de Lei Çomplementar nº 12/2020 e ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 03/2020. Parecer do relator da Comissão de Finanças e
Orçamento à Emenda nº. 03/2020 – Emenda nº 01 (Aditiva) ao Projeto de Lei nº
44/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, Emenda nº 03/2020 – Emenda nº 01 (Aditiva), ao Projeto de Lei nº
44/2020, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que ao Projeto de Lei nº 44/2020, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Ourinhos para o exercício de 2021 e dá outras providências, que
acrescenta o Art. 5º, dispondo sobre as emendas individuais dos Vereadores ao
Projeto de Lei Orçamentária Anual, renumerando, assim, o atual Art. 5º do referido
Projeto para 6º, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela referida Comissão, concluí nada ter a opor quanto
ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2020. Aparecido Luiz –
Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei

Complementar nº 12/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que
acrescenta dispositivos à Lei Complementar n° 1.051, de 16 de outubro de 2019, que
autoriza o Município a receber em doação, do Governo do Estado de São Paulo, o
terreno e as benfeitorias implantadas e instaladas no Centro Social Urbano – CSU 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, 25
de novembro de 2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César de
Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº
3/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Vereador Alexandre Florencio Dias, que concede o
título de “Cidadão Ourinhense” ao Empresário Valmir Antônio Gaino, 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, 30 de novembro de 2020.
Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Os projetos, cujos pareceres acabam de
ser lidos, poderão ser encaminhados às demais comissões competentes ou inseridos
na ordem do dia das próximas sessões. Dando continuidade, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 42ª. Sessão Ordinária de
2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.870/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se disponibilizar uma área pública ampla dedicada à soltura
de pipas, de maneira que os entusiastas dessa prática possam exercê-la com
segurança, longe da rede elétrica e do tráfego de veículos. 1.871/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n° 1.753/2018, que solicita operação "tapa-buracos",
reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Benedito Lopes
Silva - Vila Nossa Senhora de Fátima. 1.872/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação de n° 743/2018, que solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Ernestina de Barros Carvalho. 1.873/20 - Requer notificação do
proprietário para que realize roçada e limpeza em terreno da Rua Ernestina de Barros
Carvalho, defronte ao nº 96, Nova Ourinhos. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.874/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se conceder
isenção parcial aos contribuintes não alcançados pela isenção por idade, nos casos
que excedam os limites de renda e padrão de construção do imóvel exigidos no art.
209 da Lei Complementar nº 981/2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do
Município de Ourinhos e dá outras providências. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino 1.875/20 - Requer que sejam tomadas as medidas necessárias por
parte do setor responsável, com relação a descarte irregular de lixo atrás do n° 265 da
Viela Antônio Cruz, próxima ao campo da Associação de Moradores do Bairros da
Vila Boa Esperança. 1.876/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agricultura, sobre o atendimento aos Protocolos 011697/2017,
11699/2018, 037396/2019 e 657/2020, que solicitam podas de várias árvores

localizadas na Rua Maria Carvalho de Melo, em frente aos n° s 35 e 45.
Requerimentos do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.877/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 607/2019, que solicita, com urgência, recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Cláudio Luís dos Santos - Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. 1.878/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.354/2018,
que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Vereador Dr. Michel Abdo Tanus - Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. 1.879/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.846/2018,
que solicita, com urgência, recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Benedito Ribeiro - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
1.880/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 719/2019, que solicita, em
caráter de emergência, a troca de lâmpadas por LED na rotatória da Rua Cândido
Corrêa de Araujo - Residencial Matioli. 1.881/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 62/2020, que solicita troca de lâmpadas por LED e revitalização na
Praça Bertulino Custódio, na Rua Alberto Mori, no Parque Minas Gerais. 1.882/20 Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 658/2018 e 1.122/2019, que
requerem informações sobre a possibilidade de se construir unidade básica de saúde
(UBS) no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.883/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, os Requerimentos nº s 1.455/2019 e 439/2020, que requerem
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Celso Macharete Lobo,
com a instalação de bancos e iluminação de LED. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.884/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.185/2020, que solicita pintura de sinalização de solo na passagem de nível da Rua
Henrique Pontara, cruzamento com a Rua Serafim Signorini e com as Avenidas
Santino Brianezi e André Monteiro Rodrigues. 1.885/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 1.185/2020, que 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 Agricultura, de forma a
contribuir com a arborização do Município. 1.886/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.184/2020, que solicita construção de calçada paralela à guia na Praça
Henrique Tocalino, defronte ao Centro de Convivência Jornalista Benedicto da Silva
Eloy, visando melhorar a locomoção das pessoas que estacionam seus veículos
naquela região. 1.887/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.181/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground
na Praça Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses). A seguir, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das indicações apresentadas: Indicação da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.302/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Luiz Nogueira,
próximo ao n° 525. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.303/20 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade na Rua Kólio Teshima, entre as Ruas Cesira
Sândano Migliari e Jefferson Ed Eloy. Indicação do Vereador Aparecido Luiz:
1.304/20 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Cláudio Luís
dos Santos. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.305/20 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Rua Maria de Paula Leite Moraes, defronte ao n° 903, no Jardim
Anchieta. 1.306/20 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de
LED na Vila Adalgiza. 1.307/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou

operação "tapa-buracos" em toda extensão da Vila Nossa Senhora de Fátima, nas
Ruas Serafim Motta, Osvaldo Godinho Sant'anna, José Joaquim Ferreirinha, Paulo
Amaral Santos, Júlio César Acosta Chimenes, Domingos Bellei, José Onivaldo
Taioque, Rua Três, Rua Quatro e Viela Antônio Joaquim Ferreirinha. Indicação do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.308/20 - Solicita troca de lâmpada
queimada em poste situado na Rua Profa. Maria José Ferreira, em frente ao nº 358.
As indicações que acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a quem de direito,
para as providências que solicitam. 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.
1.870 a 1.887/2020. 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, fiez o uso da tribuna no
expediente o Senhor Vereador Cícero de Aquino. Não havendo mais 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 à
mesa: Requerimento nº 1.888/2020 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº. 56/2020. 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 56/2020, proveniente do Prefeito Municipal, que cria
o Programa de Incentivo à Prática de Atividade Física por Pessoas Idosas (PIAFI) no
Município de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O objetivo do
projeto supracitado visa instituir o Programa de Incentivo à Prática de Atividade
Física por Pessoas Idosas (PIAFI), com o objetivo de estabelecer uma política
permanente de incentivo à prática de atividade física por pessoas idosas; e para a sua
concretude, estabelecemos a possibilidade do Executivo Municipal realizar parcerias
com universidades e demais entidades. Há uma evidente relação entre a qualidade de

vida e a prática regular de atividades físicas. Estudos científicos realizados ao longo
dos anos comprovam que os cidadãos que se exercitam vivem mais e melhor. 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 30 de
novembro de 2020. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para reunião
com os Senhores Vereadores. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que
houve um erro de redação na leitura do Requerimento nº. 1.888/2020 e solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse nova leitura do requerimento: Requerimento nº
1.888/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 56/2020.
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 56/2020, proveniente do Vereador Aparecido Luiz, que cria o Programa de
Incentivo à Prática de Atividade Física por Pessoas Idosas (PIAFI) no Município de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O objetivo do projeto
supracitado visa instituir o Programa de Incentivo à Prática de Atividade Física por
Pessoas Idosas (PIAFI), com o objetivo de estabelecer uma política permanente de
incentivo à prática de atividade física por pessoas idosas; e para a sua concretude,
estabelecemos a possibilidade do Executivo Municipal realizar parcerias com
universidades e demais entidades. Há uma evidente relação entre a qualidade de vida
e a prática regular de atividades físicas. Estudos científicos realizados ao longo dos
anos comprovam que os cidadãos que se exercitam vivem mais e melhor. 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 30 de
novembro de 2020, assinado pelos Senhores Vereadores. Requerimento nº.
1.889/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo
nº 03/2020. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido
o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto
de Decreto Legislativo nº 03/2020, proveniente do Vereador Alexandre Florencio
Dias, que concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao empresário Valmir Antônio
Gaino. JUSTIFICATIVA: O objetivo do projeto supracitado visa conceder essa justa e
meritória homenagem ao empresário Valmir Antônio Gaino, em reconhecimento do
Poder Legislativo a um homem de valor, de caráter e de coragem que desde sua
juventude elegeu Ourinhos para morar, constituir sua família, desenvolver sua
atividade profissional e contribuir para seu progresso, demonstrando sempre
profundo amor à cidade. 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 30 de novembro de 2020. Realizada a leitura, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº. 1.888/2020. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Santiago de Lucas Ângelo, 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. 56/2020. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador Aparecido Luiz, que cria o

Programa de Incentivo à Prática de Atividade Física por Pessoas Idosas (PIAFI) no
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 30 de novembro de 2020. Santiago de Lucas Ângelo –
Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei n°. 56/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado
em votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão
o Requerimento nº. 1.889/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis.
Aprovado o requerimento de urgência e por já contar com o parecer favorável lido, o
Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2020 .
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou aos funcionários
da Secretaria que distribuíssem as cédulas de votação aos Senhores Vereadores. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada de votação dos Senhores
Vereadores para depositarem o voto na urna e assinarem a folha de votação. Logo
após, o Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Abel Diniz
Fiel, Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada para acompanharem a
apuração dos votos. Realizada a contagem dos votos, o Senhor Presidente declarou o
resultado como APROVADO, com quinze votos favoráveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 03/2020. Dando continuidade, foi colocado em discussão o Projeto de
Lei nº 29/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel que altera a Lei n°. 854, de 30 de outubro
de 1967, declarando feriado o Dia Municipal da Consciência Negra, instituído pela
Lei 4.704/2002. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel solicitou o
adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei nº 29/2020 por três sessões
ordinárias. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
43/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Sinéia Cristina da Silva Domingos). III da Lei nº. 6.405, de 14 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº
6.520, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do
exercício financeiro 2020 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº 52/2020 de autoria do Prefeito Municipal, que Altera os Anexos II, III da
Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual,
Anexos V e VI da Lei nº 6.520, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2020 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 53/2020 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 849.527,19 (Oitocentos
e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Substitutivo

nº 2/2020 de autoria do Vereador Salim Mattar ao Projeto de Lei nº 46/2020, de
iniciativa do Vereador Salim Mattar, que estabelece normas para o correto descarte de
máscaras de proteção individual e outros Equipamentos de Proteção Individual EPI’s, como medida de redução da transmissão do novo coronavírus. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Com a aprovação do Substitutivo nº 2/2020 fica PREJUDICADO o
Projeto de Lei nº 46/2020, conforme §4º do artigo 150 do regimento interno. Não
havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre
os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e Alexandre Florencio Dias. Não havendo
mais orador inscrito para explicação pessoal na tribuna livre o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Quadragésima 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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