ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove
horas e quatro minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Terceira Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio
Dias. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz
Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido
Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa
Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e
Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o
Senhor Presidente Alexandre Florêncio Dias declarou aberta a presente sessão ordinária.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos do Sr. Vicente Bertulino Ferreira Getco e do Senhor José de Paula
Lima. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou um minuto
de silêncio pelos falecimentos do Senhor José Roberto Barros de Carvalho e do Sr.
Vicente Bertulino Ferreira Getco. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Aparecido Luiz
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maricleia Ferreira Rocha. Por
questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Senhor Antonio Rosa. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Abigail de
Oliveira. Dando continuidade, o Senhor Presidente 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 com tema livre
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. Logo após, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 32ª Sessão
Ordinária, APROVADA por unanimidade. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a
leitura dos resumos dos Ofícios recebidos: Expediente de Terceiros - Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s
1.644, 1.663/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimento nº 1.642/2020 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº 1.650/2020 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimento nº 1.631/2020 do Vereador Caio César de Almeida Lima;
Requerimento nº 1.683/2020 do Vereador Carlos Alberto da Costa Prado; Requerimentos
nº s 1.632, 1.633/2020 Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 1.019, 1.455, 1.458, 1.463,
1.600/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº 1.077/2020 do Vereador
Flávio Luís Ambrozim; Requerimento nº 1.478/2020 do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto; Requerimento nº 1.617/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício
SMPF/Contabilidade n° 110/2020, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, informando que a Prefeitura recebeu transferência
de recursos da UNIÃO, no mês de março de 2020. Ofício SMPF/Contabilidade N°
113/2020, da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ,
informando que a Prefeitura recebeu transferência de recursos da UNIÃO, no mês de
junho de 2020. Ofício SMPF/Contabilidade n° 116/2020, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, informando que a Prefeitura
recebeu transferência de recursos da UNIÃO, no mês de julho de 2020. Ofício
SMPF/Contabilidade n° 119/2020, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, informando que a Prefeitura recebeu transferência
de recursos da UNIÃO, no mês de agosto de 2020. Ofício N° DA/SC 005/2020, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, que encaminha Balancete Financeiro
do mês 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 s olicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e
Orçamento, emitidos aos seguintes protocolos: Protocolo 564/2020-70, de 10/09/2020,
referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 134 a 141/2020, dos dias 03
a 14 de agosto de 2020. Protocolo 587/2020-59, de 17/09/2020, referente aos Boletins
Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 142 a 147/2020, dos dias 17 a 24 de agosto de
2020. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000564/2020-70 de
2020-09-10, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 134 a 141/2020,
dos dias 03 a 14 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, 28 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-00000587/2020-59 de 2020-09-17, referente aos
Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 142 a 147/2020, dos dias 17 a 24 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, 28 de setembro
de 2020, Aparecido Luiz – Presidente - Relator, Anísio Aparecido Felicetti - VicePresidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que procedesse à leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de
Justiça e Redação, emitidos aos seguintes projetos de lei e ao substitutivo: Projeto de Lei
nº 43/2020, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Sinéia Cristina da Silva
Domingos). Substitutivo nº 01 (ao Projeto de Lei nº 42/2020), que garante o direito à
acessibilidade das pessoas ostomizadas aos banheiros de uso público do município,
mediante a instalação de equipamentos adequados para a sua utilização. Parecer do
relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 43/2020. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Sinéia Cristina da Silva Domingos), 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, 23 de setembro de 2020, Alexandre Araujo Dauage – Presidente –
Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio Abel - Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Substitutivo nº 01 ao Projeto
de Lei nº 42/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Alexandre Florencio Dias, ao
Projeto de Lei nº 42/2020, de sua própria autoria, 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, 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, 23 de setembro de 2020, Alexandre Araujo Dauage –
Presidente - Relator, Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio
Abel – Membro. O projeto e o substitutivo, cujos pareceres favoráveis acabam de ser
lidos, poderão ser inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. O Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 33,ª. Sessão Ordinária de 2020.
O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.728/20 - Requer informações sobre a previsão
para o retorno das Aulas de Zumba no Ginásio Municipal de Esportes José Maria
Paschoalick "Monstrinho", bem como das demais modalidades esportivas.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.729/20 - Requer informações sobre a
possibilidade da Prefeitura doar área para construção de pista de bicicross (XCO).
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.730/20 - Requer informações, junto ao

setor de Análise e Licenciamento do Município, quanto à possibilidade de se conceder a
munícipes de baixa renda atendimento especializado de técnico em edificações, no
tocante a pequenos projetos. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
1.731/20 - Requer informações a respeito da distribuição de cestas básicas em Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.732/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n° 209/2020, que solicita pintura de sinalização de solo e
instalação de placas de sinalização na Avenida Arnaldo da Silva, defronte à EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron" - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”.
1.733/20 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.055/2020 e à
Indicação n° 208/2020, que solicitam pavimentação asfáltica no trecho que liga a Rua
Sebastiana Corrêa do Amaral com a Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional
“Asise Chequer Nicolau”. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.734/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar pintura interna e
externa no Tiro de Guerra 02-026. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 1.735/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.267/2020, que
reitera o Requerimento nº 1.742/2019, que reitera o Requerimento nº 139/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se criar a Secretaria Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.736/20 - Requer informações sobre a possibilidade de retirada imediata dos obstáculos
de concreto do cruzamento das Ruas Paschoal Henrique e Profa. Maria José Ferreira próximo ao SESI. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.737/20 Requer informações sobre estudos para implantar o racionamento de água.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.738/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 99/2020, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão das ruas da Vila Recreio. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.739/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
129/2020, que requer informações a respeito da possibilidade de se criar um portal na
entrada da cidade na Rodovia Raposo Tavares, nas proximidades da Indústria Tecnal.
1.740/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 392/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na Praça Ângelo
Christoni (Praça dos Burgueses). 1.741/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 132/2020, que requer informações a respeito da possibilidade de se construir um
portal na entrada da cidade na Rodovia Mello Peixoto, próximo à divisa com o Estado
do Paraná. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.742/20 - Requer
informações junto à Prefeitura sobre a possibilidade de se doar ou ceder imóvel para
instalação da sede da Associação Inclusiva das Pessoas com Deficiência Jaci Guimarães.
Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações
do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.186/20 - Solicita melhorias nas guias, asfalto e
sinalização de solo em todas as ruas do Loteamento Chácaras Santa Lúcia. 1.187/20 Solicita poda de árvore (ipê) de grande porte, que apresenta risco de queda, situada na
Rua Seis, defronte ao n° 1, no Loteamento Chácaras Santa Lúcia. Indicações do
Vereador Aparecido Luiz: 1.188/20 - Solicita melhorias na pintura de sinalização de

solo em todas as ruas do Residencial Recanto dos Pássaros, Residencial Recanto dos
Pássaros II e Residencial Recanto dos Pássaros III. 1.189/20 - Solicita melhorias na
infraestrutura ao longo de todas as ruas do Jardim São Carlos. 1.190/20 - Solicita
melhorias na infraestrutura ao longo de todas as ruas da Vila Operária. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.191/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Antônio Soares da Silva, na Vila Boa Esperança. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 1.192/20 - Solicita melhorias na sinalização de solo da
rotatória da Rua Henrique Terçariol, defronte ao n° 520 - Vila Operária. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.193/20 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Bernard Bozon Verduraz (Francês). Indicações do Vereador Abel
Diniz Fiel: 1.194/20 - Solicita melhorias na sinalização de solo em todos os
cruzamentos de ruas no Jardim Eldorado. 1.195/20 - Solicita operação "tapa-buracos" no
cruzamento entre a Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico - e a Rua
Arlindo Bettio, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.196/20 - Solicita repintura de sinalização de solo
(PARE) entre as Ruas Miguel Vieira da Silva e Vicente do Amaral, no Jardim Matilde.
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.197/20 - Solicita melhorias na sinalização
em todos os cruzamentos das ruas do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.198/20 - Solicita melhorias na
iluminação pública e instalação de mais dois braços de iluminação no poste da rotatória
da Alameda Américo Polidoro. 1.199/20 - Solicita, com urgência, operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Narciso Migliari. Logo após, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino:
289/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Clotildes Soares Ferreira. Moção do
Vereador Abel Diniz Fiel: 290/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Abigail de
Oliveira. Moção do Vereador Salim Mattar: 291/20 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Caetano Moreira. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 292/20 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Mauro Roberto Ziglio. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel:
293/20 - De congratulações ao Pastor Adail Azevedo Carrijo, da Igreja Assembleia de
Deus Ministério Monte das Oliveiras, pelos seus 27 anos a frente dessa obra. Moção do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 294/20 - De congratulações e aplausos a todos os
servidores públicos municipais, em especial àqueles lotados no cargo de Motorista,
pelos excelentes serviços prestados em nosso Município, principalmente aqueles da área
da saúde que estão na linha de frente no combate ao Coronavírus – COVID-19. Moção
da Vereadora Raquel Borges Spada: 295/20 - De repúdio ao Projeto de Lei nº
529/2020, de iniciativa do Governador do Estado de São Paulo, Sr. João Dória, o qual
estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas,
extinguindo várias instituições estaduais, dentre elas a SUCEN, APAMPESP, FURP,
FOSP, ITESP, IAMSPE, CDHU, EMTU, Instituto Florestal, Zoológico de SP, e outras.
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. 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.
Não havendo pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s. 1.728 a 1.742/2020 e as Moções nº. s 293, 294 e 295/2020, com
exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Santiago de
Lucas Ângelo, Edvaldo Lúcio Abel, Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre Araujo
Dauage, Éder Júlio Mota, Cícero de Aquino, Caio César de Almeida Lima, Salim
Mattar, Aparecido Luiz. Pela ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Salim
Mattar. 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 discussão as matérias destacadas
remanescentes das sessões anteriores. Foi dada a continuidade da discussão do
Requerimento nº. 1.484/2020 de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 667/2020, que reitera o Requerimento nº
1.912/2019, que requer informações sobre os gastos com a iluminação pública no ano de
2018. O Senhor Presidente informou que já usaram a palavra para discussão os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e 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. 1.485/2020 de autoria do
Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
668/2020, que requer informações sobre os gastos com a iluminação pública no ano de
2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e
Edvaldo Lúcio Abel. 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. 1.486/2020 de autoria do Vereador Flávio
Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 669/2020, que requer
informações sobre os gastos com a iluminação pública no ano de 2020. 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. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.487/2020 de autoria do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a respeito da existência de Projeto
de Intranet em todas as Secretarias da Prefeitura Municipal. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, o requerimento destacado foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.488/2020 de autoria do
Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
673/2020, que requer informações sobre aquisições de emulsões asfálticas pela
Prefeitura Municipal no ano de 2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da

palavra, o requerimento destacado foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. 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. Logo após, 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, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada e Santiago de Lucas Ângelo (treze Vereadores presentes). Por questão
de ordem, os Senhores Vereadores Alexandre Araujo Dauge e Salim Mattar solicitaram a
consignação das suas presenças. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do requerimento de urgência apresentado à
mesa: Requerimento nº 1.743/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei nº 47/2020. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais,
ouvido o douto Plenário, que seja apreciado em regime de urgência especial de votação
o Projeto de Lei nº 47/2020, de autoria da maioria dos vereadores, que dispõe sobre
denominação de Distrito Industrial e Comercial “Ary Pocay”. JUSTIFICATIVA: O Sr.
Ary Pocay, fundador da TNL Indústria Mecânica Ltda., foi um dos grandes empresários
da história do município de Ourinhos, cujas empresas, atualmente, geram mais de 800
empregos e movimentam a economia da cidade. Assim sendo, solicito a apreciação do
incluso Projeto de Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2020. Após a leitura do
Requerimento de Urgência nº 1.743/2020, o Sr. Presidente colocou em discussão.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com treze votos favoráveis e um voto contrário. Por questão de ordem,
fizeram o uso da palavra para justificativa de voto os Senhores Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel e Salim Mattar. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente
nomeou o Vereador Cícero de Aquino 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 47/2020 Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria da
maioria dos vereadores, que dispõe sobre denominação de Distrito Industrial e
Comercial “Ary Pocay”, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em
28 de setembro de 2020, Cícero de Aquino – Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 47/2020. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Cícero de Aquino usou a palavra para justificativa de voto. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, o Projeto de Lei nº 47/2020 foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente informou que

por ter sido apresentada Emenda ao Projeto de Resolução N°. 10/2020, constante da
Ordem do Dia, solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura da Proposição:
Emenda N°. 01 (Modificativa) de 28 de setembro de 2020. Acrescenta o termo “barreta”
na parte a ser alterada, por intermédio do Projeto de Resolução nº 10/2020, da ementa e
do Art. 1º, caput e os §§ 1°. e 3° do mesmo dispositivo da Resolução nº. 04/2007,
alteradas pelas Resoluções 4 e 13/2019. O Vereador Alexandre Araujo Dauage, com
fundamento no Art. 151 e seguintes do Regimento Interno, propõe a seguinte Emenda
Modificativa ao Projeto de Resolução 10/2020: “1- Fica acrescentado o termo
‘barreta’, entre vírgulas, antes do termo ‘bóton’ na ementa e no Art. 1º, caput e os
§§ 1°. e 3° do mesmo dispositivo da Resolução nº. 04/2007, alteradas pelas
Resoluções 4 e 13/2019”. JUSTIFICATIVA: A presente Emenda Modificativa tem a
finalidade de acrescentar o termo “barreta”, entre vírgulas, antes do termo “bóton” na
ementa e no Art. 1º, caput e os §§ 1°. e 3° do mesmo dispositivo da Resolução nº.
04/2007, alteradas pelas Resoluções 4 e 13/2019”. Tal acréscimo é para que a honraria
concedida pela Câmara seja completa, de acordo com otraje de cada ocasião utilizada
pelos militares em nosso Município. Edifício “Vereador WALDEMAR LEONÍDIO
AMBROZIM”, Sala das Sessões, Ourinhos/SP, 28 de setembro de 2020, Alexandre
Araujo Dauage. Lida a Emenda, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Edér Júlio Mota
para atuar como Relator Especial à Emenda 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 1
(MODIFICATIVA) apresentada ao Projeto de Resolução nº 10/2020. Senhor Presidente,
após analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador Alexandre Araujo Dauage, que
acrescenta o termo “barreta” na parte a ser alterada, por intermédio do Projeto de
Resolução nº 10/2020, da ementa e do Art. 1º, caput e os §§ 1°. e 3° do mesmo
dispositivo da Resolução nº. 04/2007, alterada pelas Resoluções 4 e 13/2019, declaro
nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto FAVORÁVEL meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2020, Éder Júlio
Mota – Relator. Com parecer FAVORÁVEL lido, o Senhor Presidente colocou em
discussão, a Emenda n°. 01/2020 (Modificativa), de iniciativa do Vereador Alexandre
Araujo Dauage ao Projeto de Resolução nº 10/2020, de autoria deste mesmo Vereador,
que dispõe sobre alteração da Resolução nº. 04/2007, que dispõe sobre concessão de
Diploma “Policial Destaque Do Ano”, alterada pelas Resoluções nº. s 04 e 13/2019.
Com a inserção da Emenda Modificativa aprovada, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Resolução nº 10/2020, de autoria do Vereador Alexandre Araujo
Dauage, que dispõe sobre alteração da Resolução nº. 04/2007, que dispõe sobre
concessão de Diploma “Policial Destaque do Ano”, alterada pelas Resoluções n°s. 04 e
13/2019. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso
da tribuna livre os Senhores Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Mário Sérgio
Pazianoto e 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 Terceira 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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