ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 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 setembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas
e seis 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 Primeira Sessão Ordinária
do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. Feita
a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César
de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota,
Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim
Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (treze 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. Logo após, o Senhor Presidente informou que
estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente devendo ser realizada junto
ao Primeiro Secretário e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição
deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental
ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. A seguir, o Senhor Presidente colocou
em votação a Ata da 30ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Na sequência,
o Primeiro Secretário realizou a leitura dos resumos dos Ofícios recebidos: Ofício N° 6015/2020, do PROCON MUNICIPAL DE OURINHOS, em resposta ao Requerimento
N° 715/2020 do Vereador Flávio Luis Ambrozim. Ofício nº. 39/12/2020, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – PREFEITURA DE
OURINHOS, respectivo ao Decreto nº. 7.301 de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre
abertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil
reais). Ofício nº. 42/12/2020, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
– PREFEITURA DE OURINHOS, respectivo ao Decreto nº. 7.309 de 25 de agosto de
2020, que dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 8.425.154,00

(oito milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil e cento e cinquenta e quatro reais). Carta
nº. 20054021/DJCA, da COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA (“CPFL Santa Cruz”),
de 8 de setembro de 2020, em resposta ao Ofício 265/9/2020. Ofício n° 010/2020, do
SINDICATO RURAL DE OURINHOS, de 8 de setembro de 2020, em agradecimento à
Moção n° 228/2020 do vereador Edvaldo Lúcio Abel. Protocolo n° 564/2020-70 da SAE
– SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS , que encaminha
Boletins Diários de Tesouraria de n°s 134 a 141/2020, referentes ao período de 3 a 14 de
agosto de 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. O Senhor Presidente informou que foram apresentadas à
mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 45/2020 de autoria do Prefeito Municipal
que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e institui
o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do Município de Ourinhos e dá
outras providências. Substitutivo nº 1/2020 de autoria o 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. Emenda nº 1/2020 de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto ao Projeto
de Lei nº 33/2020, do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe sobre denominação
de próprio municipal (Praça José dos Reis). As matérias anunciadas serão encaminhadas
às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme
preceitua o regimento interno, exceto a Emenda nº 1/2020 que será deliberada na Ordem
do Dia. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse
a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças e Orçamentos emitidos aos seguintes
protocolos: Protocolo 527/2020-26 referente ao Ofício nº DA/SC 004/2020, de 26 de
agosto 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 aos meses de junho e julho de 2020. Protocolo 542/2020-85 referente ao
Ofício nº 021/2020/Gerência de Compras, de 1º de setembro de 2020, do Sr. Inácio José
Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e
serviços Da autarquia, No mês de agosto de 2020. Protocolo 544/2020-93 referente aos
Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 111 a 133/2020, dos dias 01 a 31 de julho
de 2020. Protocolo 555/2020-36 referente ao Ofício nº SMPF 104/2020, de 03 de
setembro 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 121 a 143/2020, dos dias 01 a 31 de julho de 2020: Parecer
do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000527/2020-26 de 2020-08-27,
referente ao Ofício nº DA/SC 004/2020, de 26 de agosto 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 junho e julho
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 setembro
de 2020, Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – VicePresidente 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-00000542/2020-85 de 2020-09-02, referente ao Ofício nº
021/2020/Gerência de Compras, de 1º de setembro de 2020, do Sr. Inácio José Barbosa
Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços
desta Autarquia, do mês de agosto 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 setembro 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-00000544/2020-93 de 2020-09-03,
referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 111 a 133/2020, dos dias 01
a 31 de julho 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
setembro 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-00000555/2020-36 de 2020-09-04, referente ao Ofício nº
SMPF 104/2020, de 03 de setembro 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 121 a 143/2020, dos dias 01 a 31 de julho 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 setembro
de 2020, Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – VicePresidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Dando continuidade, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do relatório final da Comissão
Assuntos Relevantes – CAR, destinada a acompanhar e realizar estudos referentes ao
assoreamento do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá: “Relatório Final
Referente à Comissão de Assuntos Relevantes – Car – Visando Acompanhar e Realizar
Estudos Referentes ao Assoreamento do Lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira
de Sá. Formulamos o presente com a finalidade de prestar esclarecimentos com relação
ao andamento, bem como à conclusão da referida CAR. A mesma teve o intuito de
acompanhar e realizar estudos referentes ao assoreamento do Lago do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, conforme Resolução 05/2018 – Ato 07/2018. Desde a

instauração da CAR, ocorreram várias reuniões. Pelo Ato 07/2018, publicado no Diário
Oficial do Município, os vereadores: Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Ariovaldo de
Almeida Silva, Carlos Alberto Costa Prado e Cícero de Aquino, sob a Presidência do
primeiro, foram designados para integrarem a Comissão. Em 11 de junho de 2018,
ocorreu a primeira reunião, no edifício-sede da Câmara Municipal de Ourinhos,
participaram dessa reunião os Vereadores Abel Diniz Fiel (Presidente), Carlos Alberto
Costa Prado, Aparecido Luiz bem como o Assessor da Comissão Alexandre Lopes
Pinheiro os demais membros Cícero de Aquino e Ariovaldo de Almeida Silva não
puderam comparecer. Na ocasião foram discutidos assuntos sobre possíveis motivos do
assoreamento do lago, porém os participantes sugeriram estender o convite ao
Secretário Adjunto do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sr. Maurício
Amorozini, por se tratar de uma pessoa com mais afinidade no assunto. Em 27 de
novembro de 2018, ocorreu a segunda reunião, no edifício-sede da Câmara Municipal
de Ourinhos, participaram dessa reunião os Vereadores Abel Diniz Fiel (Presidente),
Carlos Alberto da Costa Prado, Cícero de Aquino, Ariovaldo de Almeida Silva, Regis
Evandro Assessor do Vereador Aparecido Luiz, bem como o Assessor da Comissão
Alexandre Lopes Pinheiro. A reunião contou com a presença do Secretário Adjunto do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Sr. Maurício Amorozini. Nessa reunião o
Secretário apontou como um dos maiores problemas da causa desse assoreamento as
águas da chuva que são coletadas através dos bueiros e desaguam no lago. Nessa
ocasião o Secretário informou que estava sendo estudado a possibilidade de fazer uma
caixa de retenção e também um projeto para intervenção dos bueiros. Também não foi
descartada a possibilidade da Empresa Concremax estar contribuindo com esse
problema. O Secretário também mencionou que existe um projeto de revitalização das
nascentes existentes dentro do município e que as vinte principais nascentes já foram
identificadas pelo Ministério Público, sendo que uma delas está localizada dentro da
Empresa Concremax, a qual já estava sendo investigada pelo Ministério Público e
também seria feita uma reunião com um grupo de empresários para discutir o assunto.
Em 21 de fevereiro de 2019, conforme recebido Ofício SEMADES 0042/2019, foi
apresentado o projeto de recuperação das muitas nascentes urbanas existentes em sua
extensão territorial que contribuem de forma significativa na manutenção dos nossos
rios e por consequência de toda a nossa bacia hidrográfica. Sendo de grande
importância a manutenção dessas nascentes foi iniciado um projeto de recuperação de
20 (vinte) nascentes urbanas, que deverá seguir as seguintes etapas: - Identificação e
diagnóstico das nascentes; - Identificação dos proprietários e dos interventores, se
houver; - Elaboração do projeto de recuperação e preservação; - Elaboração do TAC
entre os envolvidos. O projeto tem como foco, no caso de nascentes que não existam
interventores, a recuperação e preservação de toda a sua área de proteção no raio de
50 metros do olho das nascentes e no caso de nascentes que hajam interventores em
áreas já consolidadas o foco é a recuperação e preservação do remanescente,
obrigando os interventores a implantar e manter o projeto que influenciará diretamente
nos córregos e rios do município, pois, uma vez recuperadas a mata ciliar das nascentes

o nível de assoreamento do leito dos córregos e rios diminuirá consideravelmente, pois
a própria mata ciliar opera como um filtro natural retendo grande parte dos
particulados que geram o assoreamento. Em 27 de novembro de 2019, conforme
recebido Ofício 171/2019/SEMAA, foram encaminhadas a identificação das 20 (vinte)
principais nascentes e suas coordenadas assim como comentários a respeito da situação
de cada uma delas. Em 09 de março de 2020, o Vereador Abel Diniz Fiel juntamente
com o Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Sr. Mauricio
Amorozini, fizeram acompanhamento do projeto de recuperação de duas importantes
nascentes, sendo: Nascente Água da Veada que tem como macro bacia o Rio Pardo; e a
Nascente Chumbeada que tem como macro bacia o Rio Paranapanema. Em 02 de
setembro de 2020, reuniram-se os Vereadores Abel Diniz Fiel e o Vereador Aparecido
Luiz assim como o Assessor Alexandre Lopes Pinheiro, foram tratados assuntos
pertinentes ao trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Meio Ambiente
assim como as medidas de recuperação das nascentes. Destarte, considerando o
panorama apresentado e os compromissos assumidos pela Secretaria de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, nada mais tendo a expor, declaramos encerrados os
trabalhos da referida Comissão de Assuntos Relevantes. Ourinhos- SP, 08 de setembro
de 2020, Abel Diniz Fiel – Presidente; Aparecido Luiz, Carlos Alberto Costa Prado e
Cícero de Aquino – Membros”. O Senhor Presidente informou que seriam apresentadas
as matérias relativas à 31ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.687/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 918/2020, que solicita a
construção de boca de lobo na Rua Profa. Maria José Ferreira, em frente ao terreno
situado entre os nº s 358 e 414, na rotatória do Jardim Santa Fé, pois o acúmulo de água
no local causa mau cheiro e favorece a proliferação de insetos. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.688/20 - Requer informações quanto à possibilidade de
abertura de passagem na Rua Ezelino Zorio Maulen, visando efetuar a ligação entre o
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato e o Residencial Oswaldo Brizola.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.689/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se instalar academia da saúde no pátio da USF
Jardim São Jorge. 1.690/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar
academia da saúde no Jardim São Carlos. 1.691/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 483/2020, que solicita melhorias e pintura na quadra esportiva da EMEF
"Pedagogo Paulo Freire". Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.692/20 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmera de videomonitoramento
no prolongamento da Rua João Rolli, atrás do Supermercado Avenida, local de grande
descarte de lixo orgânico e entulhos. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.693/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.313/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de estudo para que seja realizada revitalização de área
verde, bem como recapeamento ou reperfilamento asfáltico, em trecho paralelo à obra
que fora instalada galeria pluvial, entre as Ruas Serafim Signorini e Ernestina de Barros
Carvalho. 1.694/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.310/2020, que

requer informações sobre a obra realizada em área entre as Ruas Serafim Signorini e
Ernestina de Barros Carvalho, que instalou galeria pluvial para conter a erosão no bairro
Nova Ourinhos, local onde as águas desciam em dias de fortes chuvas até o lago do
Complexo de Lazer Parque do Centenário "Dr. Odayr Alves da Silva", em frente ao
Residencial Royal Park. 1.695/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
1.086/2020, que requer informações sobre o motivo da obstrução realizada com morros
de terra nas Ruas Joaquim Gomes da Silva e Mário da Silva, visto que as vias públicas
possuem denominações e, ainda, iluminação, guias e sarjetas em alguns trechos.
1.696/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 785/2020, que solicita
pavimentação asfáltica, construção de guias, sarjetas, galerias de águas pluviais e
calçadas nas Ruas Mário da Silva e Joaquim Gomes da Silva. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.697/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.074/2020, que requer o envio para esta Casa de Leis, de cópia de todo o Processo
Administrativo e Projetos do Contorno Ferroviário e VLT, de 2007 até a presente data.
1.698/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 880/2020, que requer
informações do Conselho dos Direitos da Mulher, a respeito dos integrantes, suas
reuniões e quais projetos foram realizados desde a sua reformulação pela Lei nº
6.415/2018. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.699/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se instalar bebedouro no Campo de Futebol Santo
Sarmázio Gonçalves "Santinho", situado entre o Rio Pardo e a Rua Francisco Saladini Jardim Anchieta. 1.700/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instituir
escolinha de futebol no Campo de Futebol Santo Sarmázio Gonçalves "Santinho",
situado entre o Rio Pardo e a Rua Francisco Saladini - Jardim Anchieta. 1.701/20 Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando à implantação
de vagas de estacionamento em 45 graus na Rua Vicente Ernesto de Lucca, defronte ao
Mercado Santa Clara e o n° 273 - Jardim Anchieta. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.702/20 - Requer informações a respeito de quais projetos e ações
esportivas estão sendo realizadas pela Associação Centro Esportivo de Ourinhos,
durante o período da pandemia do COVID-19, informando o nome dos responsáveis,
tipos de atividades e os locais. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota:
1.703/20 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo interceder
junto ao Governo do Estado no sentido de se unificar o Corpo de Bombeiros e o SAMU,
aproveitando a estrutura do Posto do Corpo de Bombeiros, facilitando a comunicação
entre ambos, tornando ainda mais eficiente esses serviços móveis de atendimento de
emergência. 1.704/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar os
serviços de atendimento da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", aproveitando a estrutura do
atual prédio do SAMU, se autorizada a unificação desse atendimento móvel de serviço
de emergência com o Corpo de Bombeiros. 1.705/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma e melhorias no Posto do Corpo de Bombeiros de
Ourinhos. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.706/20 - 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. Requerimento dos Vereadores Flávio Luís
Ambrozim, Santiago de Lucas Ângelo, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de
Aquino, Caio César de Almeida Lima, Alexandre Araujo Dauage e Edvaldo Lúcio
Abel: 1.707/20 - Requer dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito,
instaurada pelos Atos nº s 01 e 02/2020. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.708/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 949/2020, que
solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus da Rua Irineu Pereira da Silva,
defronte ao Residencial Carvalho. 1.709/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
950/2020, que solicita, com urgência, troca das lâmpadas queimadas da iluminação
pública da Rua dos Bancários, em trecho paralelo ao Supermecado Maitan.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.710/20 - 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. Requerimento dos Vereadores Aparecido Luiz, Santiago de Lucas
Ângelo, Caio César de Almeida Lima, Abel Diniz Fiel, Mário Sérgio Pazianoto,
Raquel Borges Spada, Carlos Alberto Costa Prado e Éder Júlio Mota: 1.711/20 Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 45/2020. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 1.712/2020 - Requer a retirada do Requerimento nº
1.707/2020, da pauta dos trabalhos legislativos. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Aparecido Luiz:
1.154/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Dr. Antônio
Prado. 1.155/20 - Solicita instalação de alambrado atrás dos gols e às margens do rio no
Campo de Futebol Santo Sarmázio Gonçalves "Santinho", situado entre o Rio Pardo e a
Rua Francisco Saladini. 1.156/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Brasil, defronte
ao n° 1.061 - Vila Perino. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.157/20 Solicita, com urgência, recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Rui Barbosa Vila Sá. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.158/20 - Solicita retirada de grande
quantidade de entulhos e galhadas no prolongamento da Rua João Rolli, atrás do
Supermercado Avenida. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.159/20 - Solicita
erradicação de árvore na Rua Sud Minucci, defronte ao nº 45. Indicações do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.160/20 - Solicita a erradicação de uma árvore, já seca, na
Rua José Olímpio de Almeida, em frente ao n° 70 - Jardim Europa. 1.161/20 - Solicita
melhorias na iluminação da Praça Miguel Mofarrej (Praça do "Food Truck"). 1.162/20 Solicita ações para melhorias na iluminação da Praça do Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 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 Salim Mattar: 274/20 - De pesar pelo falecimento de Alzira
Matachana Gonzalez de Moura. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 275/20
- De congratulações e aplausos à empresa Auto Peças São Jorge, pelos 53 anos de

excelentes serviços prestados à cidade de Ourinhos. Moção do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 276/20 - De congratulações à empresa Span Center, pelos 30 anos de
excelentes serviços prestados à comunidade ourinhense. Moções do Vereador Abel
Diniz Fiel: 277/20 - De pesar pelo falecimento de Gilberto Pinheiro das Neves. 278/20 De congratulações ao Sr. Paulo Roberto Amadei e à Sra. Vilma Lucia R. Ferreira
Amadei, pelos relevantes serviços prestados no ramo alimentício em Ourinhos. 279/20 De congratulações ao Pastor e Escritor Eliabe Salvador, pelo lançamento do livro
"Construindo o Avivamento", no dia 8 de agosto de 2020. Moção do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 280/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Agenor José de Assis
Filho. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 281/20 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Roseli Querubin. 282/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. João
Adriano Sobrinho. O Senhor Presidente informou que as moções de congratulações lidas
serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas,
na forma regimental. Comunicou ainda que o Vereador Edvaldo Lúcio Abel não
compareceu à presente sessão ordinária devido a uma indisposição. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim 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. O Senhor Vereador
Santiago de Lucas Ângelo solicitou pedido de destaque do requerimento nº 1.710/2020.
O Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou pedido de destaque do
requerimento nº 1.706/2020. Não havendo mais pedidos de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s. 1.687 a 1.710/2020 e as Moções nº. s 275,
276, 278 e 279/2020, com exceção das matérias destacadas e do requerimento nº.
1.707/2020 de dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Abel Diniz Fiel e Cícero de
Aquino. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Éder Júlio Mota.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou as matérias
em votação, APROVADAS por unanimidade e informou que, com fundamento no Inciso
33 do Artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de
até 15 dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos. A seguir,
o Senhor Presidente colocou em deliberação o Requerimento nº 1.707/2020, de autoria
da Comissão Parlamentar de Inquérito, que requer dilação de prazo da Comissão
Parlamentar de Inquérito, instaurada pelos Atos nº s 01 e 02/2020. Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Cícero de Aquino, presidente da referida CPI, solicitou a retirada do
Requerimento nº. 1.707/2020 para que seja discutido e votado na próxima sessão
ordinária. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão as matérias destacadas
remanescentes das sessões anteriores. Foi dada a continuidade da discussão do
Requerimento nº. 1.464/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer
informações a respeito de projetos de revitalização e manutenção das sedes de
associações de bairros abandonadas em parceria com seus respectivos moradores.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento destacado foi colocado

em votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.465/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer o
envio de lista contendo os nomes de todos os médicos por unidade de saúde, informando
sua especialidade e horário de trabalho. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio
Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento
destacado foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. O Sr. Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº. 1.466/2020 de autoria do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel que requer informações a respeito dos gastos com cargos de confiança mês a
mês de 2017 até a presente data. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento destacado
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. A seguir, foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 1.467/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel
que requer informações quanto à possibilidade de se colocar fresa asfáltica na estrada
OUR-363 ("Estrada dos Boiadeiros"). Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em
votação o requerimento destacado, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 1.468/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel
que requer envio de planilha contendo os nomes (compostos) de todos os medicamentos
em estoque nas farmácias da rede pública de saúde do município de Ourinhos. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, o requerimento destacado foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.469/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações quanto
aos estagiários contratados pela Prefeitura Municipal de Ourinhos nos anos de 2019 e
2020, solicitando que seja enviada planilha contendo seus nomes, curso e instituição de
ensino em que estejam matriculados e em que setores foram lotados. Ninguém 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 1.472/2020
de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 958/2020, que requer informações sobre os valores gastos com as
exonerações e recontratações de servidores em cargos comissionados. Fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, o requerimento destacado foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.473/2020 de autoria do
Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
565/2020, que requer informações sobre os valores repassados mensalmente à empresa
Pró Vida, responsável por administrar a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota e Salim
Mattar. O Senhor Presidente informou que a continuidade da discussão e votação do
Requerimento nº 1.473/2020 destacado será realizado na próxima sessão devido o
término do horário regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Santiago de
Lucas Ângelo solicitou a supressão do intervalo regimental. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário, APROVADO por unanimidade o pedido.
Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que,

para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a
inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Na sequencia, o Primeiro Secretário
realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental:
Abel Diniz Fiel, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido
Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino,
Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges
Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (treze Vereadores presentes). Na
sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do requerimento de urgência apresentado à mesa: Requerimento nº 1.711/2020 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 45/2020. 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 45/2020, de autoria do
Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda e institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do
Município de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei em
questão projeto tem o intuito de manter as estruturas referentes ao fomento de cursos de
capacitação, Posto de Atendimento ao Trabalhador e Posto de emissão de carteira de
trabalho, uma vez que a Lei Federal n° 13.667 de 17 de maio de 2018, que trata do novo
modelo de gestão para o Sistema Nacional de Emprego (SINE), bem como as resoluções
825/2019 e 831/2019 do CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo do Amparo ao
Trabalhador) exigem, a partir do exercício de 2020, que para a mantença dos convênios
com o governo federal e governo estadual, seja instituído nos municípios, o Fundo
Municipal de Emprego e o respectivo Conselho Municipal do Emprego. Assim sendo,
para evitar prejuízo dos convênios em questão, solicita-se a apreciação do incluso
Projeto de Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2020. Após a leitura do
Requerimento de Urgência nº 1.711/2020, o Sr. Presidente colocou em discussão. Por
questão de ordem, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Salim Mattar e Éder
Júlio Mota. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Santiago de Lucas
Ângelo, Cícero de Aquino e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com nove votos favoráveis e
três votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente
nomeou o Vereador Carlos Alberto Costa Prado para atuar como relator especial ao
projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão,
o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao
Projeto de Lei nº 45/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria
do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda e institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda 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 14 de setembro de 2020, Carlos Alberto Costa Prado. Com o
parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº

45/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO com nove votos favoráveis e três votos contrários. Dando continuidade, o
Senhor Presidente informou que foi apresentada Emenda ao Projeto de Lei nº 33/2020 e
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura da proposição: Emenda n°. 01
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº 33/2020, do Vereador Mário Sérgio Pazianoto,
que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça José dos Reis). Senhor
Presidente, proponho à Mesa, ouvido o douto Plenário, com fundamento no artigo 151
do Regimento Interno, a seguinte Emenda (Modificativa) ao Projeto de Lei n°. 33/2020,
alterando o artigo 1°., que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º. Passa a se
denominar “Praça José dos Reis” a atual Área de Lazer, com 5.038,65 m², pertencente
ao Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant, localizada com frente para a
Rua Adolpho Campeão - Vicentino, entre os números 119 e 255.” Justificativa:
Apresentamos esta matéria com o objetivo de alterar o artigo 1°., passando a vigorar
com a descrição oficial que há no departamento competente da Prefeitura, seguindo as
orientações de praxe, com o objetivo de retificar a redação original do projeto de lei, de
nossa autoria, o que tornará o espaço a ser denominado perfeitamente identificado. Desta
forma, contamos com a colaboração dos nobres pares para a aprovação da presente
Emenda Modificativa. Sala das Sessões, em 09 de setembro de 2020, Mário Sérgio
Pazianoto. Lida a emenda, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Caio César de
Almeida Lima, para atuar como relator especial à Emenda (Modificativa) ao Projeto de
Lei n°. 33/2020, e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta
a sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
parecer à Emenda: Parecer do Relator Especial à Emenda nº 01/2020 (Modificativa)
apresentada ao Projeto de Lei nº 33/2020. Senhor Presidente, após analisar a Emenda nº
01/2020 (MODIFICATIVA), que altera o Artigo 1º do Projeto de Lei nº 33/2020, de
autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Praça José dos Reis), declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Sessões, em 14 de setembro de 2020, Caio César de Almeida Lima – Relator. Com
parecer favorável lido, colocou em discussão, a Emenda n°. 01/2020
(MODIFICATIVA), de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto ao Projeto de Lei
nº 33/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADA por unanimidade a Emenda. Com a inserção da Emenda aprovada, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 33/2020 do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça José
dos Reis). 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. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso
da tribuna livre os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota e Flávio Luís Ambrozim. Não
havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima Primeira 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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