ATA DA VIGÉSIMA OITAVA 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 vigésimo quarto dia do mês de agosto 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 Vigésima Oitava 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, Éder Júlio Mota, Edvaldo
Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada,
Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quatorze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente Alexandre Florêncio Dias declarou aberta a
presente sessão ordinária e 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. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Sebastião Paulino Valério. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Aparecido Luiz solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento do Sr. Mário Fabiano. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
votação a Ata da 27ª 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 aos Requerimentos nº
s 1.158, 1.224 e 1.248/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimento nº 1.187/2020
do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº s 415, 1.194 e 1.255/2020 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº 1.192/2020 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 1.110, 1.214, 1.250 e 1.253/2020 do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado, Requerimentos nº s 793, 1.112, 1.196, 1.197 e 1.235/2020
do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 1.032, 1.138 e 1.241/2020 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº s 1.175, 1.229, 1.231, 1.243 e
1.246/2020 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº s 1.098 e 1.203/2020
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ofício N° 1.463/2020-SMG, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO, em resposta ao Ofício N° 07/2020 da Comissão

Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis. E-mail CE GIGOV/BU
3223/2020 - da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao Crédito de Recursos
Financeiros – Orçamento Geral da União – Notificamos a V. Exa. o crédito de recursos
financeiros, sob bloqueio, em 14/08/2020, no valor de R$ 222.462,71, na conta
vinculada ao Contrato de Repasse nº 871377/2018, firmado com a ASSOCIAÇÃO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OURINHOS, assinado em 16/08/2018, no
âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde, que
tem por objeto “reforma de unidade de atenção especializada em saúde”. O Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos Ofícios de nº. s
38 a 53/2020 da ACE – Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos encaminhado
aos Senhores Vereadores: “Ofício nº 043/2020. Ourinhos, 24 de agosto de 2020. A
Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos – ACE Ourinhos, apoia a justa
homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, símbolo de liberdade e luta da cultura
negra no Brasil, propostas pelo nobre Vereador Abel Diniz Fiel, através do Projeto de
Lei nº. 29/2020, o qual propõe instituir feriado municipal no dia 20 de novembro.
Entretanto, preocupados com o impacto econômico que essa iniciativa poderá gerar aos
negócios dos milhares de munícipes que empreendem atividades comerciais, industriais
e de prestação de serviços em Ourinhos, assim como a decorrente geração de empregos
– tão necessária nesses tempos de pandemia -, vimos, respeitosamente, apresentar as
sugestões que seguem: 1- A exemplo do que ocorre com a Lei Federal nº 12.519, de 10
novembro de 2011, que instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, ela
não inclui a data no calendário de feriados nacionais, uma vez que o Congresso nunca
legislou sobre o tema. Deste modo, sugerimos que a referida data, também, não seja
incluída no calendário de feriados do município de Ourinhos; ou, 2- A exemplo dos
Feriados Municipais da Sexta-feira da Paixão de Cristo e Corpus Christi, e
principalmente Dia das Mães e Dia dos Pais que adotam um dos domingos do mês
comemorativo, não possuindo data fixa para a comemoração, se alternando a cada
ano, poderia se adotar no Município a data do PENÚLTIMO domingo de Novembro
para comemorar o dia da Consciência Negra, cuja data sempre estaria próxima do dia
20. Ademais, como o próprio vereador vem observando no cenário nacional e estadual
através da mídia e de sua relevante atividade parlamentar, a sociedade ourinhense
também busca meios lícitos e justos que garantam condições menos desfavoráveis para
o setor produtivo no embate contra os reflexos negativos do Novo Coronavírus para a
economia local, no que tange a manutenção das atividades comerciais, da geração de
emprego e renda. Não obstante, toda a sociedade brasileira e, por sua vez, a
ourinhense, reclama do excesso de feriados municipais que criam uma série de efeitos
negativos, considerando que nossas legislações já preveem com bastante justiça
descansos semanais remunerados, férias anuais remuneradas, golgas extraordinárias
conforme cada categoria e tipo de atividade, além de feriados em dias úteis espalhados
por todo o calendário. Sendo o que se apresenta no momento, colocando-se à
disposição para eventuais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar
elevados votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Robson Luis Martuchi –

Presidente”. 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. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti
solicitou a consignação da sua presença. O Senhor Presidente informou que foi
apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 41/2020 do Vereador Flávio
Luís Ambrozim que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Quadra
Poliesportiva "Marcelo Aparecido Moraes Antunes"). A matéria anunciada será
encaminhada às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres,
conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do parecer emitido ao Projeto de Lei nº 33/2020: Parecer do Relator da Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 33/2020. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça José dos
Reis), 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, 24 de agosto de 2020.
Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Dando continuidade, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 28ª. Sessão Ordinária de 2020.
O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel:1.614/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se
construir canteiro central na Rua Vitório Christoni, defronte ao Lelui Hall.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.615/20 - Requer
informações a respeito dos serviços de roçada no Município. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.616/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de construção de pista de caminhada na Vila Boa Esperança. 1.617/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando à manipulação de
medicamentos que sejam passíveis de serem manipulados. 1.618/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento na área
verde da Rua Antônio Fantinatti, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.619/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se reabrir os locais de eventos e festas no
município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.620/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.227/2020, que requer informações acerca das
viagens fretadas pela Prefeitura com destino à cidade de Andradina-SP, no período entre
janeiro e dezembro de 2019, incluindo as justificativas que motivaram tais viagens e os
pareceres jurídicos que as fundamentaram. 1.621/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.170/2020, que requer informações a respeito de quais pessoas e
empresas foram beneficiadas pela Lei Municipal n° 6.457/2018. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.622/20 - Requer informações sobre a possibilidade de

instalação de câmeras de videomonitoramento no cruzamento das Ruas Duque de Caxias
e Santa Catarina, atendendo a pedidos de comerciantes que atuam próximo ao local,
considerando os frequentes atos de vandalismo. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.623/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
347/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de
água potável e refrigerada na Praça Melo Peixoto. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.624/20 - Requer informações se já ficou pronto o teste de solo
na CETESB para a ampliação do Cemitério Municipal. Requerimento do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.625/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
providências para verificação de possível prática arbitrária, referente ao trancamento
indevido de estrada de servidão, no Bairro do Pinho, pelo proprietário da Granja Hatori.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.626/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se instalar um "Cachorródromo" em praça situada entre as Ruas Olívio
Minucci e Sebastião Miranda, próximo ao Supermercado Bom Preço. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.627/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 92/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se reativar o
Horto Municipal (com viveiros de mudas) e implantar um centro de educação ambiental.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.628/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de notificar o proprietário do bar “Adega”, localizado na Rua João
Barrile n° 530, em frente à Praça da Vila Kennedy, sobre o descarte irregular de garrafas
de vidro na referida praça. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.629/20
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.228/2020, que requer informações
sobre as causas do abandono do projeto da usina de reciclagem e compostagem de lixo.
1.630/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.247/2020, que requer
informações da Prefeitura Municipal e da SAE a respeito da possibilidade de corte de
gastos com a imprensa em 80% ou mais, e que encaminhem esses recursos para
melhorias na infraestrutura da saúde no município de Ourinhos. Requerimento do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.631/20 - Requer informações junto ao DRS
IX - Departamento Regional de Saúde de Marília, bem como à Farmácia de
Componentes Especializados em Assis, sobre a possibilidade de se resolver os
problemas quanto à falta e os constantes atrasos de medicamentos de alto custo.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:1.632/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento no cruzamento entre a Rua
José Silvestrini e a Avenida Maria Paulina Melchior da Silva, com vistas a coibir o
descarte de lixo no local. 1.633/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar câmeras de videomonitoramento no cruzamento entre a Rua Raphael Noschesi e
a Rua Arlindo Bellei - Jardim Itamaraty. 1.634/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento para coibir a prática de
descarte de lixo na Rua José Silvestrini, próximo ao n° 932, bem como realizar limpeza
no terreno. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.635/2020 –
Requer informações, junto à SAE, quanto à possibilidade de aquisição de máquina mini
carregadeira (tipo bobcat). Requerimento dos Vereadores Aparecido Luiz, Éder Júlio

Mota, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Santiago de Lucas Ângelo,
Anísio Aparecido Felicetti, Caio César de Almeida Lima, Abel Diniz Fiel e Carlos
Alberto Costa Prado: 1.636/2020 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 07/2020. Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada, Abel Diniz
Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto, Éder
Júlio Mota e Caio César de Almeida Lima: 1.637/2020 – Requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto, Carlos Alberto Costa Prado, Raquel Borges
Spada, Santiago de Lucas Ângelo, Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel, Caio César de
Almeida Lima e Éder Júlio Mota: 1.638/2020 – Requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2020. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.639/20 – Requer a retirada da Moção nº.251/2020 da pauta dos
trabalhos legislativos. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações: Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.075/20 - Solicita
construção de balanção de concreto na esquina da Rua Caetano Pereira com a Rua
Martins Quirino da Silva - Jardim São Carlos. Indicação do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.076/20 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombadas) na
Rua Eduardo Peres, em frente aos n°s 1.200 e 1.390, devido ao grande fluxo de veículos
trafegando em alta velocidade. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.077/20 - Solicita providências quanto a imediata remoção de árvore seca na Rua
Sebastião Costa Galvão n° 492, no Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.078/20 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombadas ou
lombofaixas) na Rua Henrique Pontara, próximo aos n°s 372 e 418. 1.079/20 - Solicita
implantação de mais redutores de velocidade (lombadas ou lombofaixas) ao longo da
Rua José Justino de Carvalho. 1.080/20 - Solicita, com urgência, limpeza em bueiro
situado na Rua Dr. Antônio Prado, próximo ao n° 1.014. 1.081/20 - Solicita providências
com relação ao empoçamento de águas pluviais que vem ocorrendo no cruzamento da
Alameda Cirillo Francisco Leite com a Rua Irineu Pereira da Silva. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.082/20 - Solicita limpeza em tubulação na Rua
João Matias Graciano - João do Fórum, em frente ao nº 114 - Jardim Vale Verde.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.083/20 - Solicita retirada de
galhada na Rua Domingos Ângelo, defronte ao n° 86. 1.084/20 - Solicita limpeza em
boca de lobo situada na Rua Pedro Alexandre, defronte ao n° 883. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.085/20 - Solicita melhorias na iluminação da pista
de caminhada na Rua Júlio Mori, entre a Rua Padre Rui Cândido da Silva e a Avenida
Horácio Soares. 1.086/20 - Solicita melhorias na iluminação da pista de caminhada do
Jardim Santos Dumont. 1.087/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Antônio
Lúcio de Carvalho, defronte ao nº 100 - Jardim das Paineiras. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 1.088/20 - Solicita a retirada de galhada na Rua Antônio Alexandre
Consoni Viganó, defronte ao nº 233. 1.089/20 - Solicita a retirada de galhadas na Rua
Telésphoro Tupiná, defronte aos nºs 170, 172 e 192. 1.090/20 - Solicita a retirada de
galhada na Rua Lourenço Jorge, defronte ao nº 400. 1.091/20 - Solicita melhorias na

infraestrutura do Jardim Josefina. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.092/20 - Solicita instalação novamente do radar no cruzamento entre a Avenida
Domingos Camerlingo Caló e a Rua Ipiranga. 1.093/20 - Solicita instalação de poste no
cruzamento entres Ruas Ipiranga e Evaristo Fantinatti. Indicação do Vereador Cícero
de Aquino: 1.094/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Alameda Orlando Silvestrini,
no Jardim das Paineiras. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.095/20 Solicita revitalização de área verde na Rua Joaquim Garcia Leal, em frente ao n° 266 Nova Ourinhos. 1.096/20 - Solicita limpeza na área verde da Rua Antônio Fantinatti, no
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicação do Vereador Aparecido
Luiz: 1.097/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (Carga e Descarga) na Rua José
Campos de Azevedo, em frente ao nº 40, no Jardim Nazareth. Indicação do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 1.098/20 - Solicita pintura de sinalização de solo no
cruzamento da Rua Maria José Milani com a Rua Milton de Abreu, e no cruzamento da
Rua Adalberto Dias Bogado com a Rua Milton de Abreu. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 1.099/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Mário Nogueira,
defronte ao nº 323, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. Indicações do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.100/20 - Solicita melhorias na iluminação pública da Rua
Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, na Vila Operária. 1.101/20 - Solicita pintura de sinalização
de solo (faixa de pedestre e parada de ônibus) na Avenida Vitalina Marcusso, defronte à
FATEC. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.102/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia. 1.103/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Alameda Bráulio Alves de Moura - Jardim Colúmbia. Indicação do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.104/20 - Solicita instalação de iluminação pública na área verde do
Jardim América, localizada acima do Supermercado Bom Preço. As indicações que
acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a quem de direito, para as providências
que solicitam. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 247/20 - De pesar
pelo falecimento de Maria Dair de Melo. Moção dod Vereadores Flávio Luís
Ambrozim e Salim Mattar: 248/20 - De pesar pelo falecimento do Ex-Vereador
Susumo Ikuno. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 249/20 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Ana Maria Buzato. Moção do Vereador Alexandre Florencio Dias:
250/20 - De congratulações aos profissionais Sr. Ariovaldo Volpe e Sr. Flávio Volpe,
proprietários do Volp's Cabeleireiros, pelas relevantes e conceituadas atividades
desenvolvidas no comércio ourinhense, contabilizados mais de 36 anos de serviços
primorosos e caracterizados por qualificação e avaliação excepcionais. Moção da
Vereadora Raquel Borges Spada: 251/20 - De repúdio ao possível impedimento da
interrupção de gestação da menina aos 10 anos de idade vítima de estupro. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 252/20 - De repúdio pela transferência do serviço de
atendimento do Corpo de Bombeiros "193" para a cidade de Bauru. Moção do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 253/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio

Ferrari. 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, a Sra Vereadora Raquel Borges
Spada solicitou a retirada da Moção nº 251/2020. Não havendo pedidos de destaque, o
Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s. 1.614 a 1.635 e as Moções
nº. s 250 e 252/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, Mário Sérgio Pazianoto, Éder Júlio Mota, Santiago de Lucas Ângelo, Aparecido
Luiz, Edvaldo Lúcio Abel, Caio César de Almeida Lima, Alexandre Florencio Dias,
Flávio Luís Ambrozim e Alexandre Araujo Dauage. 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 prazo de até 15 dias para responder
às informações solicitadas através de requerimentos. A seguir, o Senhor Presidente
colocou em deliberação as matérias destacadas. Foi dada a continuidade da discussão do
Requerimento nº. 1.455/2020 que requer informações a respeito do número de pacientes
na fila de espera para cirurgias eletivas, por especialidade, de autoria do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. O Senhor Presidente informou que já usaram a palavra para
discussão os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Salim
Mattar, Anísio Aparecido Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto, Santiago de Lucas Ângelo,
Raquel Borges Spada e Aparecido Luiz. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz (como líder de partido), Éder Júlio
Mota (aparte da fala do Vereador Aparecido Luiz) e Alexandre Florencio Dias.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento destacado foi colocado
em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.456/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer
informações a respeito do número de pacientes na fila de espera para consultas médicas
de especialidades. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim e Éder Júlio Mota. O Senhor Presidente informou que a
continuidade da discussão e votação do requerimento será será realizada 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. A seguir, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para
reunião dos líderes dos partidos. Reaberta a sessão ordinária, o Senhor Presidente
comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o
tempo para a inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum
regimental: 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, Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos de urgência apresentados
à mesa: Requerimento nº 1.636/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei nº 07/2020. 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 7/2020, proveniente do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da
Lei nº. 6.365, de 20 de setembro de 2017, que dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como organizações sociais e cria o
Programa Municipal de Publicização e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O
referido projeto visa alterar o art. 13 e alínea “b” do inciso I do art. 24 da Lei
6.365/2017, para que se possa efetuar a substituição da extinta Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos pela Procuradoria-Geral do Município. Assim sendo, solicitamos a
apreciação docluso Projeto de alteração da Lei, em regime de urgência, na forma
estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2020,
assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.637/2020 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 40/2020. 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 40/2020, proveniente do
Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo, nos termos do art. 9º, caput, e § 2º
da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a suspender os pagamentos das
parcelas de contribuições previdenciárias devidas pelo município por meio de aportes
estabelecidos em planos de amortização de déficit atuarial junto ao IPMO - Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O referido projeto está baseado na legislação federal (Lei
Complementar nº 173/2020) como uma das medidas para auxiliar os municípios e
estados no enfrentamento da pandemia do Coronavírus, em especial, em seu artigo 9º,
onde parcelas de contribuições junto a Previdência Social e Regimes Próprios de
Previdência podem ser suspensas no período que compreende 1º de março a 31 de
dezembro do corrente ano. Cabe ressaltar que tal iniciativa se torna extremamente necessária para que o município possa se valer desta economia financeira para redirecionar
seus recursos em ações para o enfrentamento dos impactos da pandemia, bem como na
manutenção de serviços essenciais e obrigações constitucionais como os salários dos
servidores, seus respectivos encargos sociais e o 13º salário. 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 24 de agosto de 2020, assinado pela
maioria dos Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.638/2020 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 5/2020. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado

em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei Complementar nº 5/2020,
proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar
nº. 981, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do
Município de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O projeto acima
visa permitir a autorregularização tributária mediante comunicação do Fisco Municipal
aos contribuintes e ainda realizar ajustes no programa IPTU Verde, assim o contribuinte
será avisado, através das descrições das irregularidades e inconsistências constatadas,
dando-lhe prazo para proceder a sua regularização, sem que tal iniciativa fiscal convertase em início de ação fiscal nas condições antes expostas. Diante disso, solicitamos que
sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 24 de agosto de 2020, assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Após
a leitura dos Requerimentos de Urgência, foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.636/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO com dez votos favoráveis e quatro votos contrários. Aprovado o
requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Alexandre Araujo
Dauage para atuar como relator especial ao projeto de lei 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 7/2020 Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera
dispositivos da Lei nº. 6.365, de 20 de setembro de 2017, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como
organizações sociais e cria o Programa Municipal de Publicização 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 24 de agosto de
2020. Alexandre Araujo Dauage – Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 7/2020. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO com dez votos favoráveis e
quatro votos contrários. Fez o uso da palavra para justificativa de voto o Senhor
Vereador Salim Mattar. Em seguida, foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.637/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Anísio Aparecido Felicetti e Salim Mattar. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, o requerimento foi colocado em votação e APROVADO com nove votos
favoráveis e cinco votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor
Presidente nomeou o Vereador Anísio Aparecido Felicetti para atuar como relator
especial ao projeto de lei 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 40/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra,
de iniciativa do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo, nos termos do art.
9º, caput, e § 2º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a suspender os
pagamentos das parcelas de contribuições previdenciárias devidas pelo município por
meio de aportes estabelecidos em planos de amortização de déficit atuarial junto ao
IPMO - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá

outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 24 de
agosto de 2020, Anísio Aparecido Felicetti – Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 40/2020. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Mário Sérgio
Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim, Caio César de Almeida Lima e Éder Júlio Mota. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a prorrogação da
sessão para dar continuidade à votação das proposições apresentadas. O Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade.
Dando sequência à discussão do Projeto de Lei nº 40/2020, fez o uso da palavra como
líder de partido o Senhor Vereador Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO com oito votos favoráveis e seis
votos contrários. Fez o uso da palavra para justificativa de voto o Sr. Vereador Caio
César de Almeida Lima. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim
solicitou a verificação do quórum de votação. Na sequência, foi colocado em discussão
o Requerimento nº 1.638/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o
requerimento foi colocado em votação e APROVADO com nove votos favoráveis e
cinco votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente
nomeou o Vereador Aparecido Luiz para atuar como relator especial ao projeto de lei e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto
de Lei Complementar nº 5/2020 Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº.
981, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de
Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, PARECER meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões,
em 24 de agosto de 2020, Aparecido Luiz – Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 5/2020. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO com
dez votos favoráveis e quatro votos contrários. A seguir foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 29/2020 de autoria 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 Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou o adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei nº
29/2020 por quinze sessões ordinárias. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Abel Diniz Fiel. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido de adiamento do Projeto de Lei nº 29/2020, APROVADO com treze
votos favoráveis e um voto contrário. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Salim Mattar. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Abel Diniz Fiel. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do
Dia o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Vigésima Oitava 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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