ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 quarto dia do mês de dezembro 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 Quadragésima 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:
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 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, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Luiz Henrique Lourenço e pelo
falecimento da Sra. Áurea Gonçalves Ribeiro Moraes. Por questão de ordem, os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Éder Júlio Mota solicitaram um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Antônio Ednes da Silva. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Davi Felipe da Silva. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araujo
Dauage solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Ramon Montoro
Martins. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima
também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Luiz Henrique
Lourenço. O Senhor Presidente Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Juraci Tomaz. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Dando continuidade, o Senhor
Presidente informou aos Senhores Vereadores que o expediente será reduzido a 30
minutos, contados do final da votação da ata, conforme artigo 214 do regimento
interno, devido à apreciação – em segundo turno – do Projeto de Lei Orçamentária,
enquanto que a ordem do dia será reservada, exclusivamente, para discussão e
votação da matéria. O Senhor Presidente comunicou ainda 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 43ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade.

Logo após, 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 aos Requerimentos nº s 1.824, 1.838, 1.855 e 1.856/2020 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimento nº 1.829/2020 do Vereador Alexandre Araujo
Dauage; Requerimento nº 1.845/2020 do Vereador Alexandre Florencio Dias;
Requerimento nº 1.858/2020 Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº 1.830/2020
do Vereador Caio César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 1.825, 1.841, 1.843,
1.844, 1.849, 1.850, 1.851 e 1.852/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos nº s 1.762, 1.769, 1.770, 1.837, 1.848 e 1.857/2020 do Vereador
Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 219 e 1.530/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel; Requerimento nº 1.861/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada;
Requerimento nº 1.818/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Requerimento n°
1644/2020, do DEPUTADO ESTADUAL RICARDO MADALENA, de
congratulações à cidade de Ourinhos, pelo aniversário de 102 anos. Ofício nº
026/2020/GERÊNCIA DE COMPRAS, da SAE – SUPE RINTENDÊNCIA DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, encami nhando os processos de compras e
serviços do mês de novembro/2020. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição
dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também, após os
despachos regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e
impressão no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta
compartilhada no gabinete parlamentar de cada Vereador. Em seguida, o Sr.
Presidente comunicou que foi apresentada a seguinte matéria: Projeto de Lei nº.
60/2020 oriundo do Vereador Santiago de Lucas Ângelo que institui a Campanha
Dezembro “Verde” - Não ao abandono de Animais no município. A matéria
anunciada será encaminhada às comissões competentes, para elaboração dos
respectivos pareceres, de acordo com o mandamento regimental. Dando
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a
leitura dos pareceres favoráveis da comissão de finanças e orçamento, emitidos aos
seguintes protocolos: Protocolo 761/2020-05, de 25/11/2020, referente ao ofício nº
SMPF 152/2020, de 24 de novembro de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa
Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, que encaminha os boletins de
caixa e os diários de tesouraria da PMO, de nº s 163 a 203/2020, dos dias 01/09/2020
a 29/10/2020; Protocolo 764/2020-16, de 26/11/2020, referente aos boletins e
movimentos diários de tesouraria da SAE, de nº s 174 a 182/2020, dos dias 1º a 15 de
outubro de 2020; Protocolo 773/2020-48, de 03/12/2020, referente ao ofício nº
DA/SC 007/2020, de 30 de novembro de 2020, da Sra. Jéssica Guimarães Santos
Pereira, Gerente de Orçamento e Finanças, que encaminha cópia do balancete
financeiro da receita e da despesa da SAE, referente ao mês de outubro de 2020:
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000761/202005 de 2020-11-25, referente ao Ofício nº SMPF 152/2020, de 24 de novembro de
2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento
e Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os Diários de Tesouraria da PMO,
de nº s 163 a 203/2020, dos dias 01/09/2020 a 29/10/2020, 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, 11 de dezembro de 2020.
Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e
Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
do Protocolo nº. R-00000764/2020-16 de 2020-11-26, referente aos Boletins e
Movimentos Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 174 a 182/2020, dos dias 1º a 15
de outubro 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, 11 de dezembro de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000773/2020-48 de 2020-1203, referente ao Ofício nº DA/SC 007/2020, de 30 de novembro de 2020, da Sra.
Jéssica Guimarães Santos Pereira, Gerente de Orçamento e Finanças, que encaminha
cópia do Balancete Financeiro da Receita e da Despesa da SAE, referente ao mês de
outubro 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, 11 de dezembro de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Na sequência, o
Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, emitido ao Projeto de Lei nº 57/2020 e
ao Projeto de Lei Complementar nº 14/2020; e a leitura do parecer favorável da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, emitido ao Projeto de Lei
Complementar nº 12/2020: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 57/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Alexandre Araujo
Dauage, que dispõe sobre denominação de via pública (Estrada Oduzinda Oliveira
Santos "Zinda"), 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, 14
de dezembro de 2020. Alexandre Araujo Dauage, Caio César de Almeida Lima –
Relator e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça
e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 14/2020. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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, 14 de
dezembro de 2020. Alexandre Araujo Dauage, Caio César de Almeida Lima –
Relator e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Obras,

Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2020.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que acrescenta dispositivos à Lei
Complementar nº. 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 Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente, 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 dezembro de 2020. Carlos Alberto Costa Prado – PresidenteRelator, Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Aparecido Luiz – Membro. Logo
após, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à
44ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.909/20 - Requer
informações sobre estudos para instalação de iluminação de LED e construção de
calçadas na área verde localizada na Rua Atílio Toloto, no Jardim São Francisco,
próximo ao lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.910/20 - Requer informações a respeito da prestação
de contas do pedalinho do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, dos anos de
2017 a 2020, haja vista que o valor cobrado é revertido para a LAMBO - Liga das
Associações de Moradores de Bairros de Ourinhos. 1.911/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.602/2019, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Lázaro José Pereira,
principalmente, próximo ao n° 153 - Jardim Santa Felicidade. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.912/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar caçambas para munícipes de baixa renda, visando o
descarte adequado de entulhos oriundos da construção civil. 1.913/20 - Requer
informações sobre a previsão do prazo para a convocação dos aprovados no concurso
04/2017, para professor de Educação Básica I e II, e professor de Educação Física.
1.914/20 - Requer que sejam tomadas as medidas necessárias pelo Poder Executivo
Municipal para a realização do evento Natal de Luz, com decoração natalina de boa
qualidade e boa conservação no Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão) e
na Praça Melo Peixoto. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.915/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.730/2017, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na praça do Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.916/20 - Requer informações, junto à SAE,
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à aquisição de "Célula de
Segurança" a ser instalada nos veículos de coleta de lixo, com o objetivo de manter os
servidores seguros durante suas atividades. Requerimento do Vereador Abel Diniz
Fiel: 1.917/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 746/2020, que solicita
limpeza e desobstrução de galeria pluvial situada na Rua Raphael Noschesi, próximo
ao n° 612 - Jardim Itamaraty. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.918/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 51/2020, que
requer informações sobre a possibilidade do Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio

Migliari" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB) - permanecer
aberto 24 horas. 1.919/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 286/2020,
que requer informações a respeito dos planos e ações da Secretaria Municipal de
Saúde para agilizar os atendimentos de exames de raio-X na rede pública de saúde.
1.920/20 - Requer informações a respeito dos planos e ações futuros em referência ao
Projeto Arborizando Ourinhos. 1.921/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 378/2020, que requer informações a respeito das ações de combate à
Doença de Chagas, na área rural do nosso Município. 1.922/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 386/2020, que requer informações a respeito da
possibilidade de se criar o Projeto Parceria Cidadã, para atender as demandas do
terceiro setor da cidade. 1.923/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
388/2020, que requer informações a respeito da possibilidade de se ampliar os polos
do Programa Academia da Saúde no Município. Logo após, o Primeiro Secretário
realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Éder Júlio Mota:
1.319/20 - Solicita recapeamento asfáltico em todo o Parque Pacheco Chaves, visto
que as vias públicas do referido bairro se encontram em situações precárias.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.320/20 - Solicita revitalização bem
como pintura em ponte metálica localizada na Rua Manoel da Borba Gato, que liga
os Jardins Santa Felicidade e Quebec, haja vista que a ponte citada se encontra
totalmente sem pintura para maior visibilidade dos moradores que fazem uso da
mesma. 1.321/20 - Solicita pavimentação asfáltica na Rua Evaristo Zanutto "Gaúcho", no trecho entre a Rua Helena Biazon Saladini e a Rodovia Mello Peixoto.
1.322/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Evaristo Zanutto - "Gaúcho". 1.323/20 - Solicita
instalação de iluminação pública na extensão de terra localizada no lago do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, próximo aos aparelhos de ginástica defronte ao
mesmo lago. 1.324/20 - Solicita limpeza, com urgência, em bueiro localizado na Rua
Vanderlei Querino da Silva, próximo ao nº 103. 1.325/20 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Benjamin Constant, defronte ao nº 499. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Abel
Diniz Fiel: 337/20 - De pesar pelo falecimento de David Felipe da Silva, mais
conhecido como "Baixinho", falecido em 08/12/2020. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 338/20 - De pesar pelo falecimento de Antônio Carlos Nóbrega,
falecido em 07/11/2020, aos 67 anos. Moção do Vereador Salim Mattar: 339/20 De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Bengozi Carvalho. Moção dos
Vereadores Carlos Alberto Costa Prado e Santiago de Lucas Ângelo: 340/20 - De
congratulações aos presidentes e diretores eleitos para assumirem as Associações de
Moradores de Bairros do Município, desejando muito sucesso em suas empreitadas
para a conquista de benefícios em prol de seus bairros. Moções do Vereador Éder
Júlio Mota: 341/20 - De congratulações e aplausos ao Sr. Vinícius Júnior Ruiz, pela
formatura como Policial Militar do Estado, desejando sucesso em sucesso em sua
carreira militar, no compromisso com a segurança pública. 342/20 - De
congratulações e aplausos à Sra. Vanessa Ruiz, Policial Rodoviária Estadual, pelos
excelentes trabalhos que vem exercendo nessa importante corporação, responsável
pelo policiamento ostensivo de trânsito e pela preservação da ordem pública na malha

rodoviária de nosso Estado. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no
presente expediente enquanto que 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 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. 1.909 a 1.923/2020 e as Moções de nº s 340 a
342/2020. 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 o prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas
através de requerimentos. 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 e Santiago de Lucas Ângelo (quatorze
Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor
Presidente colocou em segunda discussão a Emenda nº 3/2020 dos Vereadores
Aparecido Luiz, Anísio Aparecido Felicetti e Abel Diniz Fiel: Emenda nº. 01
(ADITIVA), 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. Projeto de Lei nº 44/2020 do
Prefeito Municipal que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos
para o exercício de 2021 e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Com a alteração
da Emenda aprovada, o Senhor Presidente colocou em segunda discussão o Projeto
de Lei nº 44/2020 de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que estima a
receita e fixa a despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2021.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia e
nenhum orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Quadragésima 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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