ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA 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 primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às
dezenove horas e dois 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 Quinta 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 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 Senhores 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 44ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade.
Logo após, 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 1.877, 1.878, 1.879. 1.880, 1.881 e 1.883/2020 do
Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº s 1.854 e 1.896/2020 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 1.862, 1.863, 1.864, 1.865, 1.866, 1.867 e
1.904/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 1.853,
1.870, 1.871, 1.872, 1.875, 1.898, 1.899, 1.900 e 1.902/2020 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimento nº 1.932/2020 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos
nº s 1.459, 1.525, 1.536 e 1.539/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimentos nº s 1.847 e 1.859/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada;
Requerimento nº 1.783/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Requerimento nº.
1.682/2020 do Deputado Estadual Adalberto Freitas de congratulações à população
de Ourinhos pelo aniversário de 102 anos. Protocolo nº. 801/2020 – 48 encaminhando
Decreto 7.342 de 1º de dezembro de 2020 que dispõe sobre abertura de crédito
extraordinário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal no valor de R$
260.000,00. Protocolo nº. 803/2020 - 55 encaminhando mediante Ofício nº 008/2020

de 16 dezembro de 2020 com cópia de balancete financeiro Superintendência de
Água e Esgoto - SAE referente ao mês de novembro 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.
Em seguida, o Sr. Presidente comunicou que foi apresentada a seguinte matéria:
Projeto de Lei nº. 61/2020 de autoria do Vereador Abel Diniz Fiel que altera Lei nº.
4.704/2002, de 17 de dezembro de 2002, que institui o "Dia da Consciência Negra".
A matéria anunciada será encaminhada às comissões competentes, para elaboração
dos respectivos pareceres, de acordo com o mandamento regimental. Dando
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a
leitura dos pareceres favoráveis da comissão de Justiça e Redação emitidos aos
Projetos de Lei nº. 58 e 59/2020 e ao Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2020:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 58/2020.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Santiago de Lucas Ângelo, que dispõe sobre
denominação de próprio municipal (Pista de Caminhada e Ciclovia Manoel de Jesus
Ângelo), 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, 21 de
dezembro de 2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César de
Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 59/2020. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o “Projeto Revitalizando em
Família Praças e Áreas Verdes", 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. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2020. Alexandre Araujo
Dauage – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e
Edvaldo Lúcio Abel–Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2020. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Maioria dos
Vereadores, que concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Vereador Dr. Salim
Mattar, 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, 21 de
dezembro de 2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César de
Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel–Membro. Em seguida, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
pareceres favoráveis do relator da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos ao
Protocolo R-00000791/2020-12, de 10/12/2020, referente ao Ofício nº
026/2020/Gerência de Compras, de 09 de novembro de 2020, do Sr. Inácio José
Barbosa Filho – Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e

serviços, do mês de novembro de 2020 e ao Projeto de Lei Complementar nº.
14/2020. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000791/2020-12 de 2020-12-10, referente ao Ofício nº 026/2020/Gerência de
Compras, de 09 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 novembro 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, 21 de dezembro 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 ao Projeto de Lei Complementar nº
14/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação da
Procuradoria da Câmara Municipal de Ourinhos, com base no art. 54 da Lei Orgânica
do Município 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, 21 de dezembro de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator,
Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Logo
após, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à
45ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.924/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.518/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para a permanência do atendimento da
médica endocrinologista infantil, Dra. Juliana, no Centro de Saúde Dr. Hermelino
Agnes de Leão (Postão), onde ela recebe crianças que necessitam de tratamento do
crescimento. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.925/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de estudos para que seja realizada a substituição
dos pés de eucalipto localizados no entorno do lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá, por árvores de menor porte. Requerimento do Vereador Santiago de
Lucas Ângelo: 1.926/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
corrimão em escadaria de pedestres situada próxima à rotatória de acesso à Vila
Brasil. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.927/20 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o andamento dos
planos e ações para agilizar a realização de exames de mamografia. 1.928/20 Requer informações a respeito dos planos e ações objetivando conscientizar a
população sobre as queimadas, visto os malefícios causados ao meio ambiente, à
saúde e à segurança pública. 1.929/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.152/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se implantar em
nossa cidade o Programa Saúde em Dia, que consiste em uma força tarefa criada pela
Prefeitura com o objetivo de reduzir as filas de espera em exames de alta
complexidade e consultas com médicos especialistas. 1.930/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.153/2020, que requer informações sobre a
possibilidade de se implantar uma campanha incentivando o consumidor a exigir nota

fiscal sobre os serviços e produtos, de forma a melhorar a arrecadação do Município.
1.931/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.154/2019, que requer
informações a respeito da possibilidade de se construir estacionamento em 45 graus
na Avenida Domingos Camerlingo Caló, nos trechos onde for possível sua
construção. 1.932/20 - Requer informações atualizadas do cronograma de
recapeamento asfáltico nos bairros que ainda não foram beneficiados. 1.933/20 Requer informações a respeito dos atendimentos ambulatorial e psicossocial de
pessoas com deficiências realizadas no Município, identificando os locais de
atendimentos e o número de pacientes atendidos esse ano. Requerimento dos
Vereadores Carlos Alberto Costa Prado, Caio César de Almeida Lima,
Aparecido Luiz, Santiago de Lucas Ângelo, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel
Borges Spada, Alexandre Araujo Dauage, Mário Sérgio Pazianoto, Abel Diniz
Fiel e Flávio Luís Ambrozim: 1.934/20 – Requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº. 60/2020. Requerimento dos Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Raquel
Borges Spada e Caio César de Almeida Lima Santiago: 1.935/20 – Requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 61/2020. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.936/20 – Requer a retirada do Projeto de Lei nº.
29/2020, da pauta dos trabalhos legislativos. Logo após, o Primeiro Secretário
realizou a apresentação da Indicação: Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
1.326/20 - Solicita implantação de dois redutores de velocidade na Rua Francelina
Grossi Archangelo, nas proximidades dos n°s 100 e 527. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 343/20 - De pesar pelo falecimento do Dr. Ramon
Montoro Martins. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 344/20 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Antônia de Freitas Oliveira. Moção do Vereador
Cícero de Aquino: 345/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Henrique
Lourenço. Moção do Vereador Salim Mattar: 346/20 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Carmen do Rocio Ferreira Breve. Moção dos Vereadores Carlos Alberto
Costa Prado e Santiago de Lucas Ângelo: 347/20 - De congratulações ao CENAIC
- Centro Nacional Integrado de Cursos -, pelo aniversário de 10 anos em nosso
Município, comemorado em 13 de dezembro, prestando excelentes cursos
profissionalizantes que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional de
diversas pessoas, capacitando-os para o mercado de trabalho. Moção do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 348/20 – De pesar pelo falecimento da Sra. Elza
Corrêa dos Santos. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente
expediente enquanto que as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino 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. 1.924 a 1.933/2020 e a Moção de nº 347/2020. Fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Cícero de Aquino. 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. Em seguida, fez o uso
da palavra na tribuna o Senhor Vereador Cícero de Aquino. Não havendo mais orador
inscrito para o uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do requerimento de urgência apresentado: Requerimento nº
1.934/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 60/2020.
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 60/2020, proveniente do Vereador Santiago de Lucas Ângelo, que institui a
Campanha Dezembro “Verde” - Não ao abandono de Animais no Município.
JUSTIFICATIVA: Apresentamos a presente matéria visando instituir a Campanha
Dezembro “Verde” - Não ao abandono de Animais no município, objetivando mudar
esse cenário na nossa cidade, promovendo a sensibilização e a conscientização de
toda a população ourinhense sobre a crueldade que é o abandono de animais. 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 21 de
dezembro de 2020. Após a leitura do requerimento de urgência, o Senhor Presidente
suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, 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, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada e Santiago de Lucas Ângelo (treze Vereadores presentes). Havendo
número legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do novo requerimento de urgência apresentado à
mesa: Requerimento nº 1.935/2020 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 61/2020. 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 61/2020, proveniente do Vereador Abel Diniz
Fiel, que altera Lei nº. 4.704/2002, de 17 de dezembro de 2002, que institui o "Dia da
Consciência Negra". JUSTIFICATIVA: Apresentamos esta matéria visando incluir
na referida norma legislativa a possibilidade de se decretar ponto facultativo no dia
20 de novembro – Dia da Consciência Negra. 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 21 de dezembro de 2020. Por questão
de ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou a retirada do Projeto de Lei
nº 29/2020 da pauta da presente sessão ordinária. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Dando
continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº.
1.934/2020 de autoria da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 60/2020 de autoria do Vereador Santiago de

Lucas Ângelo, que institui a Campanha Dezembro “Verde” - Não ao abandono de
Animais no Município. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com doze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Senhor Vereador Abel Diniz
Fiel para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de
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 60/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Vereador Santiago de Lucas Ângelo, que institui a Campanha Dezembro
“Verde” - Não ao abandono de Animais no município, declaro nada ter a opor quanto
ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 21 de dezembro de 2020. Abel Diniz Fiel –
Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 60/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Requerimento nº. 1.935/2020 de autoria da maioria dos Senhores
Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 61/2020
proveniente de autoria do Vereador Abel Diniz Fiel, que altera Lei nº. 4.704/2002, de
17 de dezembro de 2002, que institui o "Dia da Consciência Negra". Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO
com doze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente
nomeou o Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage para atuar como relator
especial ao projeto de lei e suspendeu a sessão pelo espaço de 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 61/2020.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador Abel
Diniz Fiel, que altera Lei nº. 4.704/2002, de 17 de dezembro de 2002, que institui o
"Dia da Consciência Negra", declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Sessões, em 21 de dezembro de 2020. Alexandre Araujo Dauage – Relator. Com o
parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
61/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de
Lei nº 57/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Oduzinda Oliveira Santos "Zinda"). Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 12/2020 do Prefeito Municipal que acrescenta dispositivos à Lei
Complementar nº 1.051, de 16 de outubro de 2019, que autoriza o Município a
receber em doação, do Governo do Estado de São Paulo, o terreno e as benfeitorias
implantadas e instaladas no Centro Social Urbano - CSU e dá outras providências.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com doze votos favoráveis. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Caio
César de Almeida Lima, Mário Sérgio Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim e Alexandre

Florencio Dias. Não havendo mais nenhum orador inscrito, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Quadragésima Quinta 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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