ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 vigésimo terceiro dia do mês de novembro 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
Quadragésima 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 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
Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. José Quirino. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio
Mota solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Matias Oliveira. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Ezequiel Oliani. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Abel Diniz Fiel também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
do Sr. Ezequiel Oliani e pelo falecimento do Sr. João Alberto Silveira Freitas. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel também solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. José Quirino. Dando continuidade, o
Senhor Presidente informou aos Srs. Vereadores 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 40ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. 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 aos
Requerimentos nº s 1.801, 1.821 e 1.839/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimentos nº s 1.784, 1.785, 1.786, 1.822, 1.823, 1.834 e 1.836/2020 do
Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº 1.732/2020 do Vereador Anísio

Aparecido Felicetti; Requerimento nº 1.744/2020 do Vereador Caio César de Almeida
Lima; Requerimentos nº. s 1.519, 1.739, 1.741, 1.757 e1.806/2020 do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 1.753, 1.780, 1.790, 1.791, 1.792,
1.793, 1.795, 1.796, 1.797, 1.803, 1.805, 1.809, 1.812, 1.813, 1.814, 1.815 e
1.827/2020 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº 1.798/2020 do Vereador
Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 1.489, 1.498, 1.499, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513,
1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.522, 1.523, 1.526, 1.527, 1.528, 1.532, 1.535, 1.537 e
1.538/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº s 1.495, 1.506,
1.565, 1.569, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578 e 1.782/2020 do Vereador Flávio Luís
Ambrozim; Requerimentos nº s 1.734 e 1.754/2020 do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto; Requerimento nº 1.589/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada;
Requerimentos nº s 1.710, 1.750 e 1.826/2020 do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo. Protocolo R-748/2020-58, que registra Boletins Diários da Tesouraria, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE , referente
ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, dos n° s 167 a 173. 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 Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, emitidos aos
seguintes protocolos: Protocolo 704/2020-98, de 04/11/2020, referente ao Ofício
SMPF/Contabilidade nº. 36/2020, de 04 de novembro de 2020, do Sr. João Victor
Lopes Líbano, Contador da PMO, informando na prestação de contas que não houve
ocorrência de pagamentos de despesas com publicidade referente ao 3º trimestre do
exercício de 2020; Protocolo 708/2020-13, de 05/11/2020, referente ao Ofício nº
DA/SC 006/2020, de 05 de novembro de 2020, da Sra. Jéssica Guimarães Santos
Pereira, gerente de orçamento e finanças, encaminhando cópia do balancete
financeiro da receita e da despesa da SAE, referente ao mês de setembro de 2020;
Protocolo 719/2020-53, de 11/11/2020, referente ao ofício nº 023/2020/gerência de
compras, de 04 de novembro de 2020, do Sr. Inácio José Barbosa Filho Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços desta
autarquia, do mês de outubro de 2020; Protocolo 720/2020-57, de 11/11/2020,
referente ao Ofício nº SMPF/Contabilidade 146/2020, de 10 de novembro de 2020,
do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e
Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de recursos que a
Prefeitura recebeu da União, no mês de outubro de 2020: Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000704/2020-98 de 2020-1104, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade nº. 36/2020, de 04 de novembro de
2020, do Sr. João Victor Lopes Libano - Contador da PMO, informando na Prestação
de Contas que não houve ocorrência de pagamentos de Despesas com Publicidade
referente ao 3º Trimestre do exercício 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, 20 de novembro de 2020. Aparecido Luiz-PresidenteRelator, Anísio Aparecido Felicettti-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-00000708/2020-13
de 2020-11-05, referente ao Ofício nº DA/SC 006/2020, de 05 de novembro 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 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, 20 de novembro de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator,
Anísio Aparecido Felicettti-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-00000719/2020-53 de 2020-1111, referente ao Ofício nº 023/2020/Gerência de Compras, de 04 de novembro de
2020, do Sr. Inácio José Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os
processos de compras e serviços desta Autarquia, do mês de outubro 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, 20 de
novembro de 2020. Aparecido Luiz-Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicettti 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-00000720/2020-57 de 2020-11-11, referente ao Ofício
nº SMPF/Contabilidade 146/2020, de 10 de novembro de 2020, do Sr. Idevaldo
Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças,
encaminhando a relação dos valores de transferência de recursos que a Prefeitura
recebeu da União, no mês de outubro 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, 20 de novembro de 2020. Aparecido Luiz – PresidenteRelator, Anísio Aparecido Felicettti - Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro.
Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento
emitidos aos Projetos de Lei nº s 52 e 53/2020 e do parecer favorável da Comissão de
Saúde e Assistência Social emitido ao Substitutivo nº 02/2020 ao Projeto de Lei nº
46/2020: Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei
nº 52/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que Altera os Anexos II
e 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, 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, 20 de novembro de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator,
Anísio Aparecido Felicettti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer
do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento Projeto de Lei nº 53/2020. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que Dispõe sobre a 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, 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, 20 de
novembro de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicettti
– Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Saúde e Assistência Social ao Substitutivo nº 02/2020 ao Projeto de Lei nº. 46/2020.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, 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, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Saúde e Assistência Social,
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
novembro de 2020. Edvaldo Lúcio Abel – Presidente -Relator, Flávio Luís Ambrozim
– Vice-Presidente e Raquel Borges Spada – Membro. Logo após, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 41ª. Sessão Ordinária de
2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.853/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 581/2017, que solicita pintura de sinalização de solo defronte à
EE "Prof. José Maria Paschoalick", na Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel - Jardim das
Paineiras. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.854/20 - Requer
informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 23 e 1.649/2020, que
requerem informações sobre a possibilidade de se reformar o prédio da Associação de
Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 1.855/20 - Requer informações sobre o
atendimento aos Requerimentos nºs 747 e 1.479/2020, que requerem informações
sobre a possibilidade de se implantar ecopontos em regiões de nosso Município.
1.856/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 345/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no escoamento das águas
pluviais na Rua José Malta Lins de Alencar, defronte aos n°s 33, 39, 45 e 51 Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 1.857/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 906/2020,
que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na
Rua Takao Kichise, entre as Ruas Orlando Azevedo e Alberto Mori. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.858/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se revitalizar a Praça José Cardinali Mader, com instalações de
playground, academia de saúde, bancos, etc. Requerimentos da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.859/20 - Requer informações quanto à possibilidade de retirada da
faixa amarela na Rua Ovídio Gregório de Jesus. 1.860/20 - Requer informações

quanto à possibilidade de se promover habilitação da Casa Rosa "Enfermeira
Teresinha de Souza Freire Silva" no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
- CNES, de forma que possa receber verbas públicas. 1.861/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se substituir a canaleta da Rua Virgulino Nogueira por um
redutor de velocidade. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.862/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito dos
planos e ações visando ampliar o número de médicos especialistas no Município.
1.863/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 284/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um profissional farmacêutico
em cada unidade de saúde do Município. 1.864/20 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre os planos e ações visando aumentar o número
de médicos ginecologistas na rede pública de saúde. 1.865/20 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre os planos e ações visando aumentar o
número de médicos pediatras na rede pública de saúde. 1.866/20 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre os planos e ações visando
aumentar o número de médicos cardiologistas na rede pública de saúde. 1.867/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 466/2020, que requer informações a
respeito da possibilidade de se ampliar o número de nutricionistas disponíveis na rede
pública de saúde. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
Requerimentos de Urgência apresentados: Requerimento nº 1.868/2020 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 55/2020. 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 55/2020, de autoria do
Chefe do Executivo, 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.
JUSTIFICATIVA: O projeto em questão 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. A Prefeitura Municipal de
Ourinhos possui convênio com Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para a
cessão de servidores públicos, com o pagamento de remuneração do cargo efetivo ou
emprego permanente e recolhimento de respectivos encargos sociais do
servidor/empregado colocado à disposição do Conveniado, conforme prevê o
convênio celebrado em 4 de junho de 2014. Para que a Prefeitura Municipal possa
continuar cedendo servidores ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região,
deverá de deixar de custear a remuneração do servidor cedido, ou seja, o Projeto de
Lei promoverá economia aos cofres públicos, pois o valor da remuneração será
restituída ao Município. Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto de
Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2020. Requerimento nº 1.869/2020 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 13/2020.
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 13/2020, de autoria do Chefe do Executivo, 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. JUSTIFICATIVA:
O Projeto de Lei Complementar em face tem o objetivo de alterar e incluir novos
dispositivos na Lei Complementar acima citada, a fim de adequar e trazer simetria à
disciplina de atuação de todas as Procuradorias existentes no Município, de forma a
estender a devida autonomia funcional a seus membros. Assim sendo, solicitamos a
apreciação do incluso Projeto de Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida
na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2020. Os
requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente enquanto que os
de urgência serão deliberados na Ordem do Dia. Logo após, o Primeiro Secretário
realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.284/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" na Rua Júlio Fernandes, no trecho compreendido entre a Avenida Henrique
Migliari e a Rua Alberto Mori. 1.285/20 - Solicita limpeza em bueiro localizado na
Avenida Ivone Cardoso Pereira Cavenago, defronte ao n°21. 1.286/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Alberto
Mori, no trecho compreendido entre a Rua Gonçalves Ledo e a Rua Moacir
Cassiolato. 1.287/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" na Rua Olavo Ferreira de Sá, no trecho compreendido entre as Ruas
Cardoso Ribeiro e Júlio Fernandes. 1.288/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Agostinho Paiva, no trecho
compreendido entre as Ruas Silva Jardim e Professora Luiza Scantamburlo Carrara.
1.289/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" na Rua Machado Florence, no trecho compreendido entre as Ruas Venceslau
Braz e Ângelo Sedassari. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.290/20 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua
Comandante Leonor Pedrotti. 1.291/20 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda
a extensão da Rua Milton de Abreu. 1.292/20 - Solicita, com urgência, recuperação
de balanção de concreto na Rua Milton de Abreu. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.293/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" na Rua Renato Mota, no trecho que compreende as Ruas Marcelo
Caldara e Dr. Roberto Abrahão Abujamra, Parque Minas Gerais - 1ª Seção. 1.294/20 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa buracos" em toda a
extensão da Rua Andrelino Rosa Miranda, no Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 1.295/20 - Solicita construção de redutor de velocidade ou
lombofaixa na Rua Andrelino Rosa Miranda, defronte ao n° 203, no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.296/20 - Solicita melhorias no redutor
de velocidade (lombada) existente na Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel, defronte à
EE "Prof. José Maria Paschoalick", no Jardim das Paineiras. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 1.297/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Robles
Agrela. 1.298/20 - Solicita erradicação de árvore localizada na Rua Serafim Motta,
em frente ao nº 185. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.299/20 - Solicita
restauração do Contorno Clóvis Ferraz, atrás do Parque de Exposições Olavo Ferreira
de Sá. 1.300/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" na Rua Ângelo Martins, no trecho compreendido entre a Rua Alberto Mori e
a Avenida Henrique Migliari, na Vila Boa Esperança. 1.301/20 - Solicita

recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua João
Garbim, no trecho compreendido entre a Rua Alberto Mori e a Avenida Henrique
Migliari, na Vila Boa Esperança. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo
Lúcio Abel 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. 1.853 a 1.867/2020.
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. Fizeram o uso da palavra na tribuna livre os Senhores Vereadores
Flávio Luís Ambrozim e Cícero de Aquino. 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 Primeiro Secretário realizou nova chamada para verificação
do quórum regimental para dar início à Ordem do Dia: 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, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
1.868/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 55/2020 de
autoria do Chefe do Executivo, 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. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal, APROVADO com
onze votos favoráveis e três votos contrários. Aprovado o Requerimento de Urgência
nº 1.868/20, o Senhor Presidente nomeou a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada para
atuar como relatora especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo tempo necessário
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
55/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Chefe do
Executivo, 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, declaro nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2020, Raquel Borges Spada - Relatora. Com
parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 55/2020.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO

por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 1.869/2020 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº 13/2020 de autoria do Chefe do Executivo, 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.
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 nº 1.868/20, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador
Salim Mattar para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo
tempo necessário 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 13/2020. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do 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, declaro CONTRÁRIO meu
parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2020, Salim
Mattar – Relator. Lido o parecer e por ter sido contrário ao projeto, o Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário a votação do parecer, REJEITADO
com dez votos contrários e quatro votos favoráveis. Com o parecer rejeitado, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº
13/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal,
APROVADO com dez votos favoráveis e quatro votos contrários. Não havendo mais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para
explicação pessoal na tribuna livre os Senhores Vereadores Caio César de Almeida
Lima e Alexandre Araujo Dauage. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Quadragésima 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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