ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA 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 sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezenove
horas e três minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Trigésima Sétima 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, Edvaldo Lúcio Abel, 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. A seguir, o Senhor
Presidente Alexandre Florêncio Dias 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. O Sr. Presidente
informou também que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente
devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário e que para o uso da palavra para
explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o
término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Massato Nobayasu. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação da sua presença.
Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos resumos dos Ofícios recebidos e das respostas aos requerimentos:
Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em
resposta ao Requerimento nº 1.731/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimento nº 1.701/2020 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos
nº s do Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº 1.725/2020 do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 1.313/2020, 1.717/2020 e 1.718/2020 do
Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº 1.697/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio

Abel; Requerimento nº 1.020/2020 do Vereador Flávio Luís Ambrozim;
Requerimento nº 1.715/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº
1.748/2020 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo. 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 Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a
consignação da sua presença. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos Pareceres Favoráveis da Comissão de Justiça e
Redação e da Comissão de Agricultura e Recursos Naturais, emitidos ao seguinte
projeto: Projeto de Lei nº 48/2020, que institui no município de Ourinhos o
programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e dá outras providências.
Parecer do Relator da Comissão de Agricultura e Recursos Naturais ao Projeto de
Lei nº 48/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises, a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que institui
no Município de Ourinhos o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar e dá outras providências, não havendo qualquer óbice, e como Relator pela
Comissão de Agricultura e Recursos Naturais, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Comissões, 26 de outubro de 2020. Anísio Aparecido Felicetti Presidente - Relator; Raquel Borges Spada - Vice – Presidente e Flávio Luis
Ambrozim – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 48/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que
institui no Município de Ourinhos o Programa de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo, sugerindo, porém, que seja questionada a possibilidade de adesão ao programa
federal, nos termos do art. 29 do Decreto Federal nº 7.775/2012, conforme orientação
jurídica. Sala das Comissões, 26 de outubro de 2020. Alexandre Araujo Dauage –
Presidente-Relator; Caio César De Almeida Lima – Vice - Presidente e Edvaldo
Lúcio Abel – Membro. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e
Orçamento emitidos aos seguintes protocolos: PROTOCOLO 637/2020-49,
PROTOCOLO 640/2020-60, PROTOCOLO 646/2020-83. Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000637/2020-49 de 2020-1006, referente ao Ofício nº 022/2020/Gerência de Compras, de 05 de outubro de 2020,
do Sr. Inácio José Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os
processos de compras e serviços desta Autarquia, do mês de setembro de 2020, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 26 de

outubro 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-00000640/2020-60 de 2020-10-07, referente aos
Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 153 a 159/2020, dos dias 01 a 10 de
setembro de 2020, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 26 de outubro 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-00000646/2020-83 de 2020-1008, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 160 a 166/2020, dos
dias 11 a 21 de setembro de 2020, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 26 de outubro de 2020. Aparecido Luiz - Presidente-Relator; Anísio
Aparecido Felicetti - Vice-Presidente; Abel Diniz Fiel – Membro. O Senhor
Presidente realizou a leitura das matérias apresentadas à mesa: Projeto de Lei nº.
52/2020 do Prefeito Municipal que altera os Anexos II, III da Lei nº. 6.405, de 14 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº
6.520, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do
exercício financeiro 2020 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 53/2020 do Prefeito Municipal que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 849.527,19 (Oitocentos e
quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 54/2020 de autoria do do Vereador Abel Diniz Fiel
que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de grades ou telas de proteção em
bocas coletoras de águas pluviais, para impedir a entrada de lixo ou detritos no
sistema de escoamento em todo o município de Ourinhos, e dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2020 de autoria do Vereador Salim Mattar que
concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao Dr. Éder Carvalho Souza. Substitutivo
nº 2/2020 de autoria do do Vereador Salim Mattar ao Projeto de Lei nº 46/2020, de
iniciativa do Vereador Salim Mattar, que estabelece normas para o correto descarte de
máscaras de proteção individual e outros Equipamentos de Proteção Individual EPI’s, como medida de redução da transmissão do novo coronavírus. Dando
continuidade, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias
relativas à 37ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.801/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar obras de
revitalização na Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.802/20
- Requer informações sobre o cronograma previsto de realização de pintura de
sinalização de solo no município de Ourinhos. 1.803/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação n° 1.038/2020, que solicita limpeza e troca de tampa em bueiro da Rua

Maria José Milani, ao lado do n° 532. 1.804/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 1.548/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando regularizar a sinalização de solo indicando (Pare) nas Ruas
Milton de Abreu e Comandante Leonor Pedrotti, ambas no cruzamento com a Rua
Maria José Milani, que possui sete placas indicando sentido único de direção,
ignoradas por alguns motoristas. 1.805/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
n° 963/2020, que solicita limpeza em bueiro na Rua Maria Petronilha de Almeida nº
279 - Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 1.806/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
urgentes providências quanto ao empoçamento de águas pluviais na esquina da Rua
do Expedicionário com a Rua Lopes Trovão. 1.807/20 - Requer informações sobre o
cronograma para conclusão da pintura da pista de caminhada na Rua Benedito José
Pinheiro. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das indicações
apresentadas: Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.239/20 - Solicita, com
urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como faixa de pedestre, nos
cruzamentos da Rua Gaspar Ricardo com as Ruas 13 de Maio e Barão do Rio Branco.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.240/20 - Solicita retirada de galhada na
Rua Henrique Seifert n° 110 - Jardim Guaporé. 1.241/20 - Solicita erradicação de
árvore na Rua Henrique Seifert n° 110 - Jardim Guaporé. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.242/20 - Solicita limpeza em dois bueiros da Ladeira Rio de
Janeiro, próximo à via férrea. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.243/20 Solicita retirada de galhada na Rua Eduardo Peres, em frente ao nº 1.268. 1.244/20 Solicita erradicação de árvore na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo) nº 1.090, no
Jardim Guaporé. 1.245/20 - Solicita troca de lâmpada na Rua Tibúrcio Silveira,
próximo aos nºs 39 e 59, na Vila Adélia. 1.246/20 - Solicita troca de lâmpada na Rua
Octávio Ferreira de Campos nº 84, na Vila Adélia. Indicação do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.247/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Helena
Biazon Saladini, na Vila Musa.Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.248/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Pará, em frente ao nº 257
- Vila Nova Sá. 1.249/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Luiz Francisco de
Castro, defronte ao nº 354. 1.250/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Francelina
Grossi Archangelo, em frente ao nº 885 - Jardim Eldorado. 1.251/20 - Solicita
desobstrução de bocas de lobo na Rua Duque de Caxias, no trecho entre a Praça
Miguel Mofarrej (Praça do Food Truck) e o cruzamento com a Rua Mato Grosso.
1.252/20 - Solicita construção de bocas de lobo na Rua Henrique Pontara, no trecho
entre a rotatória e a linha férrea, visto as frequentes inundações quando da ocorrência
de chuvas. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 319/20 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Claudinei Ferreira. Moção dos Vereadores Éder Júlio Mota,
Alexandre Araujo Dauage e Salim Mattar: 320/20 - De pesar pelo falecimento do
Dr. Masato Nobuyasu. 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. Não
havendo pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s. 1.801 a 1.807/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o
Senhor Presidente colocou as matérias em votação, APROVADAS por unanimidade e
informou que, com fundamento no Inciso 33 do Artigo 118 da Lei Orgânica do
Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para responder às
informações solicitadas através de requerimentos. Não havendo orador inscrito para o
uso da palavra, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a supressão do
intervalo regimental. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário,
APROVADO por unanimidade o pedido. Aceita pelo plenário a continuidade dos
trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo
118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está
encerrado. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia fez o uso da
palavra para explicação pessoal na tribuna livre o Sr. Vereador Cícero de Aquino. Não
havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima Sétima 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------____________________
Alexandre Florencio Dias
Presidente
_______________________
Caio César de Almeida Lima
1º. Secretário

_________________
Cícero de Aquino
Vice-Presidente
_____________________
Carlos Alberto Costa Prado
2º. Secretário

