ATA DA 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 décimo sétimo dia do mês de fevereiro 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 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 declarou aberta a
presente Sessão Ordinária. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Senhor Guimar Inácio Rodrigues,
do Senhor Ideraldo Luís Fernandes e da Sra. Benedita Vilela de Campos. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. João Alves. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Sérgio
Andrade. A seguir, o Senhor Presidente 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. Logo após, o Sr. Presidente colocou
em votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Na sequência,
o Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos Ofícios recebidos: Ofício nº
002/2020 da CHEFIA DE COMPRAS da Superintendência de Água e Esgoto, que
encaminha processos de compras e serviços do mês de janeiro de 2020; Boletins Diários
de Tesouraria da Superintendência de Água e Esgoto, referente ao período de
06/12/2019 a 31/12/2019, do nº 229 a 240. O Senhor Presidente informou que os Ofícios
lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa e
comunicou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Resolução nº.
02/2020 dos Vereadores Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel, Caio César de Almeida Lima,
Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada que dispõe sobre a prorrogação do prazo
da Comissão de Assuntos Relevantes, criada para elaborar estudos visando solucionar os

problemas decorrentes do descarte de entulhos no âmbito municipal. A matéria
anunciada será encaminhada às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. A seguir, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação
emitido ao Projeto de Lei nº 103/2019: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 103/2019. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto, que institui no Calendário Oficial de Eventos do Município o “Dia
Municipal do Policial Militar Veterano”, a ser comemorado no dia 26 de março,
anualmente, 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, 14 de fevereiro
de 2020. Alexandre Araujo Dauage - Presidente - Relator, Caio César de Almeida Lima
– Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. O projeto cujo parecer favorável
acaba de ser lido ficará à disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Em
seguida, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à
3ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
Requerimentos: Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 316/20 - Requer
a retirada do Projeto de Lei nº 02/2020, da pauta dos trabalhos legislativos.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 317/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 400/2019, que solicita a instalação de lâmpadas de LED nas
ruas onde estão situados prédios públicos, hospitais, postos de saúde, CRAS, Centro
POP, associações de moradores de bairros, secretarias municipais, Ginásio Municipal de
Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho", Centro Cultural Tom Jobim, quadras
poliesportivas, praças e áreas de lazer. 318/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 572/2019, que solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de
sinalização de trânsito na Rua Alberto Mori, defronte à EMEF “Profa. Evani Maioral
Ribeiro Carneiro” - Parque Minas Gerais. 319/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.299/2019, que solicita melhorias na iluminação pública das Ruas Don
José Marello, Monteiro Lobato, Pará, Amazonas e Brasil, no entorno da Paróquia Nossa
Senhora de Guadalupe - Vila Perino. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
320/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar trilhos de contenção às
margens da calçada localizada entre as Ruas Agostinho Paiva e Professora Luiza
Scantamburlo Carrara. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 321/20
- Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto - SAE sobre a
possibilidade de providências para solucionar o problema da grande quantidade de canos
estourados na Vila Brasil, Jardim Josefina, CDHU e bairros adjacentes. Requerimentos
do Vereador Abel Diniz Fiel: 322/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar limpeza no imóvel localizado na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues nº 3.290, no
Jardim Santos Dumont, o qual se encontra fechado, com vários detritos no seu interior,
acumulando sujeira e água. 323/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
fazer abertura de acesso para passagem, bem como realizar pintura de faixas de

sinalização (faixa de pedestres), no canteiro central da Avenida Luiz Saldanha
Rodrigues, cruzamento com a Rua Nelson Minucci. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 324/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 453/2019, que
solicita reparos e pintura na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". Requerimento
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 325/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir passagem de nível, bem como passeio público, interligando
a Rua João Jorge Neder, no Jardim Bela Vista, com a Rua Vitório Christoni, na Vila
Christoni. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 326/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a
extensão do Residencial Recanto dos Pássaros. Requerimento do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 327/20 - Requer informações, junto ao Governador do Estado,
solicitando o aumento do efetivo da Polícia Militar em Ourinhos. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 328/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir reservatório de água na região do Jardim Industrial, Vila
São Luiz, Jardim do Sol e adjacências. 329/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir mais salas de aula no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral
Santos". 330/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover cursos de
formação e de capacitação a todos os profissionais envolvidos no Projeto Núcleo
Esportivo de Futebol de Ourinhos. 331/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar bebedouros de água potável e refrigerada em todos os locais que foram
implantadas pistas de caminhada ou academias de saúde. 332/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do
Jardim Guaporé. 333/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um
circuito de atletismo no terreno localizado nos fundos da EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron", entre a Rua Benedito Fermiano Filho - Conjunto Habitacional
Ourinhos I e a Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt - Jardim Anchieta. 334/20 Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, sobre a
possibilidade de se realizar coleta de lixo (uma vez por semana) no Conjunto de
Chácaras Salto do Turvo. 335/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula da EMEF "Profa. Nilse
de Freitas". 336/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar pista de
atletismo no campo do Centro Social Urbano – CSU. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 337/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se dar
continuidade ao recapeamento asfáltico da Rua Vitório Christoni, tendo em vista que foi
parado na altura do n° 638. 338/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
criar um Conselho Municipal dos Usuários dos Serviços Públicos Municipais.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 339/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de água potável e refrigerada na Praça
Olivério Mercante - Conjunto Residencial Cezira Sândano Migliari. 340/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir um local coberto e fechado na praça do
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves,
para os munícipes da terceira idade que se reúnem diariamente. Requerimento do

Vereador Aparecido Luiz: 341/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos, visando à alteração da idade mínima de isenção de passagem da CCO Circular Cidade de Ourinhos - de 6 anos para 8 anos. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 342/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir pista de caminhada ao redor do terreno situado entre a Rua Benedito Fermiano
Filho e a Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, nos fundos da EMEF "Profa.
Amélia Abujamra Maron". Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 343/20 Requer informações sobre a possibilidade de se formar equipe de frente de trabalho,
destinada aos cidadãos atendidos pelo Centro Pop, visando oferecer oportunidades nos
serviços de manutenção e pequenos reparos das escolas e repartições públicas em nosso
Município. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 344/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar escolinhas de futebol de salão,
voleibol, handebol e basquete, para ambos os sexos, no Conjunto Habitacional Caiuá.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 345/20 - 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. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
346/20 - Requer informações, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER,
sobre a possibilidade de se construir ciclovia nos canteiros da Rodovia Raposo Tavares,
no Município. 347/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
bebedouro de água potável e refrigerada na Praça Melo Peixoto. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 348/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nº s 29/2019 e 1.334/2018, que requer informações sobre a possibilidade
de se construir creche no Jardim São Carlos ou Vila Operária. 349/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.398/2018, que requer estudos sobre a possibilidade de
se instalar em nosso Município o CAPS Infanto-Juvenil, para atender crianças de 3 a 18
anos incompletos, nos casos de transtornos mentais graves e persistentes (depressão
grave, psicoses, quadros ansiosos severos e dependência química). 350/20 - Requer
informações sobre os índices de incidência e mortalidade dos cânceres de colo do útero e
de mama nos anos de 2018 e 2019. 351/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.444/2019, que requer informações sobre a possibilidade se se instalar câmeras de
videomonitoramento na Praça Bertulino Custódio - Parque Minas Gerais. 352/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.440/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à celebração de convênio entre a
Prefeitura Municipal e a Comunidade Terapêutica Missão Vida, para que possa reabrir a
entidade. 353/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.394/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para ter um funcionário
em tempo integral no Departamento de Turismo no Terminal Rodoviário de Passageiros
de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 354/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.393/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar
a pintura e fazer a fachada com nome e informações necessárias, tais como telefone e
horário de atendimento no setor de assistência social que fica no Terminal Rodoviário de

Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 355/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.581/2019, que solicita pintura de sinalização de solo, indicando escola e de proibido
estacionar - escola (Instituto OSNB - Orquestra Sinfônica Nacional Brasileira) na
Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao n° 1.289 - Jardim Matilde. 356/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 710/2019, que requer informações da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, juntamente com a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, se foi realizado o
estudo que ficaram de realizar para se construir canteiro central na Avenida Gastão
Vidigal, entre a rotatória da Rua Rio de Janeiro e a rotatória da Avenida Dr. Altino
Arantes, conforme respostas dos Ofícios n°s 1.375/2017, 947/2018 e 1.106/2019.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 357/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar manutenção no barracão da Associação de Moradores de
Bairros da Vila Boa Esperança, com pintura, melhorias nas telas em seu entorno e
realizar troca de alguns vidros quebrados, atendendo a reivindicações de moradores do
bairro para realizações de eventos, Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 358/20 - Requer informações sobre a programação de retirada de galhadas
nas vias públicas de Ourinhos. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 359/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se realizar mutirão de cirurgias de cataratas no Município.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 360/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 1.689/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
ampliar o NEI "Vereador Carlos Ferreira Felipe", a fim de atender mais crianças, visto
que a região é muito densa. 361/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.605/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se construir uma quadra
poliesportiva na EMEF "Dr. Salem Abujamra". 362/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 1.567/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar uma horta na EMEF "Jornalista Miguel Farah". 363/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 1.318/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se promover, com profissionais, palestras nas escolas sobre pedofilia e
abuso infantil. 365/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 940/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para construir mais salas
de aula na EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello". 366/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 703/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar a troca dos armários nos NEIs e EMEIs. 367/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nºs 630/2019 e 836/2018, que requer informações sobre a possibilidade
de se construir rampas de acessibilidade em todos os Núcleos de Educação Infantil
(NEI's), Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI's) e Escolas Municipais de
Ensino Fundamental (EMEF's), que ainda não atendem às normas da ABNT.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 368/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 157/2019, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Prof. Francisco Dias Negrão. 369/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a

Indicação n° 110/2018, que solicita calçamento e cobertura no ponto de ônibus da Rua
Pedro Fernandes Sândano, próximo ao cruzamento com a Rua Ezequias Nogueira de
Souza, defronte ao lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 370/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação n° 546/2018, que solicita limpeza semanal na Rua Pedro
Fernandes Sândano, nas imediações do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá. 371/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 842/2018, que requer
informações, junto à CART - Invepar Rodovias, sobre a possibilidade de se implantar
acostamento na SPA 026/327, trecho de acesso da cidade de Ourinhos à Rodovia
Orlando Quagliato. 372/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.467/2018,
que requer informações sobre a possibilidade de se construir um trevo no cruzamento
das Ruas Prof. Francisco Dias Negrão e Antônio Delfino Sobrinho, no Parque Minas
Gerais (defronte ao Mercado Santa Clara), com a finalidade de se fechar o acesso da
Rodovia Raposo Tavares, no sentido às Ruas Orlando Azevedo e José Pedroso.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 373/20 - Requer informações a
respeito da Rua Júlio Mori, para que tenha o mesmo tratamento da pista das ciclovias ou
pista de caminhada, considerando que a situação desta rua está em estado crítico. 374/20
- Requer informações da Prefeitura Municipal sobre a possibilidade de se retornar as
lombadas da Rodovia Raposo Tavares, nos trevos da Vila Boa Esperança e da Vila
Brasil, no sentido de se amenizar a insegurança de motoristas e pedestres na ocorrência
de acidentes, principalmente que em várias cidades da região no Estado de São Paulo e
no Estado do Paraná, existem lombadas nas rodovias nos trevos de entradas dos bairros
da cidade. 375/20 - Requer informações da Secretaria Municipal de Educação sobre o
Projeto GEI (Grupo de Estudos Intensivos) na cidade de Ourinhos. 376/20 - Requer
informações da Secretaria Municipal de Educação a respeito das creches Município.
377/20 - Requer informações a respeito do Projeto de Xadrez nas escolas municipais de
ensino fundamental, nível I, na cidade de Ourinhos. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 378/20 - Requer informações a respeito das ações de combate à
Doença de Chagas, na área rural do nosso Município. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 379/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal a respeito
do aumento dos gastos com decoração natalina nos anos de 2018 e 2019, que foram
quase 300% maior que 2017, e quais fontes de pagamento foram utilizadas para quitação
desses valores. 380/20 - Requer informações a respeito de todos os projetos
extracurriculares nas escolas municipais, níveis I e II, na cidade de Ourinhos. 381/20 Requer informações a respeito de relatório contendo todos os projetos e mudanças no
trânsito realizados no município de Ourinhos, de 2017 até a presente data. 382/20 Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde a respeito dos médicos e
enfermeiros chefes responsáveis, que atendem em cada UBS e USF na rede básica de
saúde no município de Ourinhos, especificando o nome e horário de trabalho de cada
um. 383/20 - Requer relatório da Secretaria Municipal de Educação a respeito de todos
os diretores, coordenadores pedagógicos e psicopedagogos, informando os locais de
trabalho, horário por unidade escolar (NEIs, EMEIs e EMEFs). Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 384/20 - Requer informações a respeito da

existência de um gerenciamento de riscos à saúde humana, associado à qualidade da
água destinada ao consumo dos munícipes, fornecida pela SAE, esclarecendo quem é o
responsável por esse controle, bem como sobre a existência de algum órgão fiscalizador.
385/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar as manutenções
realizadas no Cemitério Municipal, bem como reparos, pintura e poda de árvores nos
espaços públicos do local. 386/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
criar o Projeto Parceria Cidadã, para atender as demandas do terceiro setor da cidade.
387/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se intensificar a divulgação
dos cursos realizados pelo Programa Renda Extra, promovidos pelo Fundo Social.
388/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se ampliar os polos do
Programa Academia da Saúde no Município. 389/20 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se realizar uma maratona tecnológica, visando reunir estudantes do
ensino médio, universitários, programadores e demais profissionais de tecnologia, com o
propósito de desenvolver soluções inovadoras para a gestão pública. 390/20 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se instituir o Programa Nacional de
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, do Governo Federal. 391/20 - Requer
informações a respeito da existência de um Plano de Contingência para o atendimento
de desastres com múltiplas vítimas em nosso Município. 392/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na Praça Ângelo Christoni (Praça
dos Burgueses). Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 393/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha de conscientização
"Nadar com Segurança", em todas as escolas municipais. 394/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de reativar a piscina do Centro Social Urbano - CSU, para prática
de aulas de natação e hidroginástica. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
395/20 - Requer informações sobre o protocolo nº 48652/2019, aberto na
Municipalidade em 27/11/2019 pela proprietária do imóvel localizado na Rua José
Teixeira Penna n° 252 - Nova Ourinhos, para que seja instalada boca de lobo, bem como
elevar o nível das guias, a fim de que a proprietária possa refazer/revitalizar a calçada no
entorno de imóvel, haja vista que em épocas de chuvas fortes o calçamento é levado pela
enxurrada. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 396/20 - Requer
informações a respeito de quantos e quais médicos especialistas atendem no Centro de
Especialidades no Posto de Saúde I do município de Ourinhos e qual a demanda de cada
especialidade. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 397/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 2.505/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar avaliações, bem como estudos, visando à construção de
bueiro/boca de lobo e elevação das guias na Rua José Teixeira Penna, na altura do nº 252
- Nova Ourinhos, bem como se já ocorreram as avaliações e os estudos especificados no
Ofício n° 54/2020-SMG-1, de 17/01/2020, para a execução das obras solicitadas na
matéria em questão. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 398/20 Requer informações sobre a possibilidade de reforma no posto de saúde do Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 399/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre a programação dos serviços
de poda de árvores na cidade. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 400/20 Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2020.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 401/20 - Requer a retirada do
Requerimento nº 364/2020, da pauta dos trabalhos legislativos. Na sequência, o Primeiro
Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 169/20 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os
pontos de ônibus do Conjunto Habitacional Caiuá. 170/20 - Solicita a reforma do
alambrado da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil, que foi danificado por queda
de árvore. 171/20 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão da Rua Mário Furini. 172/20 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade (lombofaixa) no cruzamento das Ruas Dr. Paulo Ribeiro de Moraes e
Aparecida Ferroni Leide, próximo à EMEF “Pedagogo Paulo Freire” - Jardim São
Carlos. 173/20 - Solicita a recuperação e pintura de quebra-molas da Avenida Arnaldo da
Silva, defronte à EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron" - Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau. 174/20 - Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de
regulamentação de limite de velocidade máxima permitida em todas as ruas do Conjunto
Habitacional Caiuá (CDHU). 175/20 - Solicita a revitalização da área institucional da
Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia -, com a instalação de academia da
saúde, pista de caminhada, bancos de concreto, dentre outros. 176/20 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico no Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá. 177/20 - Solicita reparos e melhorias na calçada da EMEI "Abelardo Pinto" - Vila
Brasil. 178/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, faixas para estacionamento de
automóveis e motos, bem como placas de sinalização, na Rua Duque de Caxias nº 304,
defronte ao Supermercado Avenida. 179/20 - Solicita roçada, limpeza e pintura de guias
e sarjetas em toda a extensão da Vila Brasil, Jardim Josefina e Jardim Colúmbia. 180/20
- Solicita urbanização, paisagismo e pintura de solo nas vielas do Jardim Josefina.181/20
- Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão do Residencial Regina Brisola. 182/20 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
183/20 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Ulysses Guimarães e da Avenida Arnaldo da Silva. 184/20 - Solicita
pintura de sinalização de solo e a instalação de placas de regulamentação de limite de
velocidade em toda a extensão das ruas do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 185/20 - Solicita troca de poste de iluminação pública na viela entre as
Ruas Bartholomeu Diaz Martinês e Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho - Vila
Christoni. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 186/20 - Solicita a
instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios,
305, em frente ao radar. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 187/20 - Solicita
pintura de faixa de pedestre na travessia de acessibilidade para cadeirante na Avenida
Luiz Saldanha Rodrigues, defronte ao nº 3.290 - Jardim Santos Dumont. Indicação do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 188/20 - Solicita reparo em buraco situado na Rua

Felipe Palácios, próximo ao nº 190, considerando o alto perigo de acidentes de carros e
pedestres. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 189/20 - Solicita pintura
de faixas para pedestres e sinalização de "PARE" no cruzamento da Rua Antônio
Bertagnoli com Rua República. 190/20 - Solicita construção de lombofaixa no
cruzamento da Rua Antônio Bertagnoli com a Avenida Domingos Camerlingo Caló, na
Vila Musa. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 191/20 - Solicita recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em todas as ruas do Parque Minas Gerais, Vila Boa
Esperança e Residencial Parque Gabriela. 192/20 - Solicita roçada e limpeza na
Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 193/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em
todos os cruzamentos da Rua Antônio Guilherme da Silva, na Vila São José. Indicação
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 194/20 - Solicita roçada e limpeza no canteiro
central da Avenida Vitalina Marcusso, em frente à FATEC. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 195/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Joaquim Miguel Leal - Jardim Eldorado.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas:
Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 39/20 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Iria dos Santos Delfino. 40/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Oscarlina
Martins Costa. 41/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Hilda Jiovanangelo Bressanin.
42/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Laudiceia Ferreira da Silva. 43/20 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Irineu Edson Ramos. 44/20 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Martha Jamile Maluf Basto. 45/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Antônio da
Silva. Moção dos Vereadores Caio César de Almeida Lima, Flávio Luís Ambrozim e
e Santiago de Lucas Ângelo: 46/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Germi Maria
Rodrigues. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 47/20 - De pesar pelo
falecimento do Sr. José Elias Pereira. 48/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos
Pereira Gomes. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 49/20 - De pesar pelo
falecimento do Sr. José Augusto do Nascimento, aos 88 anos de idade. Moção da
Vereadora Raquel Borges Spada: 50/20 - De congratulações à EE "Prof. Dalton
Morato Villas Boas", pela educação pública de qualidade e pelo excelente desempenho
no IDESP, com um resultado acima da média estadual, que faz com que a escola seja
uma das maiores notas do Estado de São Paulo. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 51/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sérgio Andrade. Moção do Vereador
Éder Júlio Mota: 52/20 - De congratulações e aplausos à Sra. Juliana Pecchio do Prado,
pela conquista da 8ª (oitava) colocação em concurso do Estado de São Paulo. Moções
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 53/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. José
Alves. 54/20 - De congratulações à Igreja MIREGRA - Ministério Restauração,
Edificação e Graça, pelos 6 anos de fundação em nosso Município. Moção do Vereador
Éder Júlio Mota: 55/20 - De pesar pelo falecimento de Daniel do Nascimento. Moções
dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Cícero de Aquino: 56/20 - De
congratulações ao Deputado Federal Marcos Pereira, pela emenda com destinação de
recursos para a Santa Casa de Ourinhos. 57/20 - De congratulações ao Deputado

Estadual Wellington Moura, pela emenda com destinação de recursos para a Santa Casa
de Ourinhos. 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.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou destaque do
requerimento nº. 327/2020. Não havendo mais pedidos de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s. 317 a 399/2020 e as Moções nº s. 50, 52,
54, 56 e 57/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, Santiago de Lucas Ângelo, Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre Araujo
Dauage e Aparecido Luiz. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora Raquel Borges
Spada solicitou a retirada do Requerimento nº 364/2020. Não havendo mais quem queira
se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que conforme
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. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário
as matérias destacadas remanescentes das 1ª e 2ª Sessões Ordinárias. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 114/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel,
que requer informações do motivo que as entregas das cestas básicas eram realizadas no
endereço da Rua Barão do Rio Branco nº 318 - Barra Funda, e não na sede da Secretaria
de Assistência Social conforme resposta do Requerimento nº. 2.110/2019. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim e
Santiago de Lucas Ângelo. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado
em votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão
o Requerimento nº. 118/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que requer
informações da SAE a respeito das ações realizadas para atender a Lei nº. 6.096/2014
que altera a Lei nº 4.591 de 30 de novembro de 2001 que dispõe sobre a obrigatoriedade
da SAE reparar a pavimentação asfáltica danificada por serviços da autarquia no prazo
máximo de dez dias considerando várias reclamações da população ourinhense da
demora de trinta a sessenta dias para a realização do reparo. Fez o uso da palavra o
Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 119/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que
requer informações a respeito dos aplicativos contratados pela Prefeitura Municipal
chamados “Central de Ourinhos” e “Prefeitura-Você”, com o objetivo de atender as
demandas e reclamações da população. Fez o uso da palavra o Vereador Edvaldo Lúcio
Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o
requerimento, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 123/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que reitera, em
seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 3.814/2017 e 253/2017, que requer informações a

respeito da Equipe de Projetos e Captação de Recursos, da Prefeitura Municipal de
Ourinhos. Fez o uso da palavra o Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o requerimento, APROVADO
por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 126/2020, de autoria
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a respeito das medidas
previstas para 2020, visando à diminuição da carência de vagas nas creches. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim,
Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas
Ângelo. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Salim Mattar solicitou do plenário o
adiamento da votação do Requerimento nº. 126/2020, devido o término do horário do
expediente, para que outros Vereadores pudessem discuti-lo. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADA por unanimidade a
continuidade da discussão do referido requerimento na próxima sessão ordinária. Findo
o horário do expediente, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou a supressão do
intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, 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. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum
regimental: 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 solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do Requerimento de Urgência apresentado à Mesa Diretora:
Requerimento nº 400/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 01/2020. 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 01/2020, proveniente do Prefeito Municipal,
que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 1.043, de 16 de julho de 2019, que
dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos e dá outras providências. Justificativa: A matéria visa aprimorar a
estrutura administrativa da SAE, adequando as funções de confiança de acordo com a
proporcionalidade da demanda e responsabilidade, e, ainda, alterar dispositivo referente
à comissão de licitações da autarquia. Diante disso, solicitamos que sobredito projeto
seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 17 de
fevereiro de 2020, Abel Diniz Fiel e demais Vereadores. Realizada a leitura, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 400/2020. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com 11
(onze) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários. Aprovado o requerimento de

urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Anísio Aparecido Felicetti 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 Complementar nº 01/2020. Senhor Presidente,
após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
reestruturação dos cargos comissionados da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos 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 17 de fevereiro de 2020. Anísio Aparecido Felicetti – Relator. Com o
parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 01/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com 11 (onze) votos favoráveis e 3 (três) votos
contrários. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Resolução nº. 02/2020 dos Vereadores Aparecido Luiz, Abel Diniz Fiel, Caio César de
Almeida Lima, Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada que dispõe sobre a
prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada para elaborar estudos
visando solucionar os problemas decorrentes do descarte de entulhos no âmbito
municipal. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna para explicação pessoal os Senhores Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Mário Sérgio Pazianoto, Flávio Luís
Ambrozim, Aparecido Luiz e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito e findo
o horário do expediente, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença
de todos e declarou encerrada esta 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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