ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 sexto dia do mês de novembro 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 Quadragésima 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, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar (treze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente Alexandre Florêncio Dias declarou aberta
a presente sessão ordinária e informou aos Srs. Vereadores que o expediente ficará
reduzido a 30 minutos, contados do final da votação da Ata, reservando-se a ordem do
dia, exclusivamente, à apreciação das contas do Executivo Municipal, referentes ao
Exercício de 2018 - Processo TC-004636.989.18-8, conforme estipula o § 4º do artigo
215 - Regimento Interno. Em seguida, 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. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
votação a Ata da 39ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos
dos Ofícios recebidos: Ofício FHC N° 6-030/2020 da PROCON DO MUNICÍPIO DE
OURINHOS, em resposta ao Requerimento N° 1.492/2020, do Vereador Flávio Luis
Ambrozim; Ofício N° 2.284/2020 AC, da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, gabinete do Deputado Estadual FERNANDO CURY, em
resposta à Moção N° 229/2020, do Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ofício
251/2020 OUVSUS/DINTEG/MS, do MINISTÉRIO DA SAÚDE, Ouvidoria Geral do
SUS, em resposta à Moção N° 229/2020, do Vereador Santiago de Lucas Ângelo.
Ofício N° 023/2020 / Gerência de Compras, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS – SAE, que encaminha processos de compras e serviços do
mês de OUTUBRO de 2020. Ofício SMPF/Contabilidade Nº 146/2020, de 10/11/2020,
da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, informando
as transferências de recursos que a Prefeitura Municipal de Ourinhos recebeu da União

no mês de OUTUBRO. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos
regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão
no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no
gabinete parlamentar de cada Vereador. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou
que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 55/2020 do
Senhor Prefeito Municipal que dispõe sobre a restituição quanto às despesas com a
remuneração e encargos sociais dos servidores públicos municipais cedidos ao
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 13/2020 do Senhor Prefeito Municipal que acrescenta e altera
dispositivos da Lei Complementar nº 1.002, de 25 de outubro de 2018, que institui a
Procuradoria das Autarquias Municipais e dá outras providências. Projeto de Decreto
Legislativo nº. 3/2020 de autoria do Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias que
concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao empresário Valmir Antônio Gaino.
Emenda nº 3/2020 - nº 1 (ADITIVA) – de autoria dos Senhores Vereadores Aparecido
Luiz, Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel ao Projeto de Lei nº 44/2020, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2021 e dá outras providências, que acrescenta o Art.
5º, dispondo sobre as emendas individuais dos Vereadores ao Projeto de Lei
Orçamentária Anual, renumerando, assim, o atual Art. 5º do referido Projeto para 6º.
Logo após, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias
relativas à 40ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.847/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se contratar médicos
mastologistas para atendimento na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire
Silva". Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.848/20 - Requer
informações, junto à AERO, sobre os critérios que vêm sendo empregados para
aplicação de multas a munícipes que estejam com suas calçadas em situação irregular.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.849/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.127/2020, que solicita recapeamento asfáltico em toda
a extensão da Rua Silvano Chiaradia - Jardim Industrial. 1.850/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 912/2020, que requer informações sobre providências
em relação às bicicletas motorizadas, principalmente as que trafegam no período
noturno, desprovidas de farol e lanterna. 1.851/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 542/2020, que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Antônio Luiz Golfette - Jardim do Sol. 1.852/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.150/2020, que solicita melhorias na iluminação pública na Avenida
Miguel Cury, nas proximidades do retorno localizado defronte ao nº 552 - Nova
Ourinhos. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente.
Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.278/20 - Solicita implantação de redutor
de velocidade na Rua Professor José Aparecido Gomes de Oliveira. 1.279/20 - Solicita,
com urgência, desobstrução de boca de lobo (bueiro) na Rua Emílio Roli, próximo ao
n° 750, pois está causando mau cheiro. Indicações do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.280/20 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombadas) na

Rua do Expedicionário, próximo ao Fórum. 1.281/20 - Solicita recolocação de
obstáculos de concreto no entroncamento das Ruas José Bonifácio e Barão do Rio
Branco. 1.282/20 - Solicita construção de boca de lobo no cruzamento entre as Ruas
Sebastião Costa Galvão e Adão Queirós, no Jardim Eldorado. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.283/20 - Solicita construção de balanção de concreto no
cruzamento da Rua Fernando Natale com a Rua Juvenal José Rabello, no Jardim Santos
Dumont. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas:
Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 328/20 - De apoio aos aprovados
para o concurso público no cargo de supervisor de ensino do quadro do magistério do
Estado de São Paulo, em conformidade com o Edital SE 02/2018, os quais postulam
convocação imediata. 329/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida
Garcia. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 330/20 - De congratulações
à Sra. Vera Lúcia Ferreira, por sua eleição para a presidência da Federação das APAEs
do Estado de São Paulo. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 331/20 - De
congratulações à Enfermeira Maria Cecília Jorge Faria, ao Médico Cirurgião Dr. João
Victor Bazzo Tiveron e a toda a equipe da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", pelos
excelentes serviços prestados a nossa população. O Senhor Presidente informou que as
moções de congratulações serão deliberadas no presente expediente enquanto que a
moção de pesar lida encontra-se aprovada, na forma regimental. Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim solicitou do plenário que a votação e a
discussão dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque
a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Não havendo
pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s.
1.847 a 1.852/2020 e as Moções nº. S 328, 330 e 331/2020. Ninguém querendo fazer
o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou as matérias em votação, APROVADAS
por unanimidade e informou que, com fundamento no Inciso 33 do Artigo 118 da Lei
Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para
responder às informações solicitadas através de requerimentos. Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a consignação da sua presença.
Não havendo orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor Vereador Santiago de
Lucas Ângelo solicitou a supressão do intervalo regimental. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário, APROVADO por unanimidade o pedido. Aceita
pelo plenário a continuidade dos trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que, para
cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição
para a explicação pessoal está encerrado. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se
posicionou pela aprovação das contas da Administração Municipal do Exercício de
2018 – Processo TC-004636.989.18-8. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação nominal, APROVADO com doze votos favoráveis e dois votos
contrários. Aprovado o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o
Senhor Presidente determinou à Secretaria da Casa que efetuasse os demais
procedimentos de praxe. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do
Dia e nenhum orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Quadragésima 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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