ATA DA QUARTA 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 sétimo dia do mês de fevereiro 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 Quarta 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, Salim
Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quatorze 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 Sr. Gilberto Machado de Lima e do Sr Jair Laperuta. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos da Sra. Maria Aparecida de Carvalho e do Sr. Bi do Manchester. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. João Manoel Sernanche de Freitas. Por questão de
ordem, os Senhores Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Abel Diniz Fiel e Éder Júlio
Mota solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Célia de Souza Santos.
Dando continuidade, 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. Na sequência, o Sr. Presidente
colocou em votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Logo
após, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Resumo dos Ofícios recebidos: Ofício
SMPF/Contabilidade nº 07/2020 da Secretária Municipal de Planejamento e Finanças,
que encaminha Prestação de Contas Complementar das despesas com publicidade,
referentes ao 4° Trimestre de 2019. Boletins Diários da Tesouraria da Superintendência
de Água e Esgoto, referente ao período de 02/01/2020 a 31/01/2020, do nº 001 a 022.
Ofício DA/SC 001/2020 da Superintendência de Água e Esgoto, que encaminha cópia
dos Balancetes Financeiros referentes aos meses Dezembro/2019 e Janeiro/2020.
Ofício SMPF/Contabilidade nº 29/2020 da Secretária Municipal de Planejamento e

Finanças, que encaminha relação de transferência de recursos oriundos da União
referentes aos meses Dezembro/2019 e Janeiro/2020. O Senhor Presidente informou
que os Ofícios lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na
Secretaria da Casa e comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Lei nº. 3/2020 de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage que
autoriza, no âmbito do município de Ourinhos, o reconhecimento da visão monocular
como deficiência e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 4/2020 de procedência do
Prefeito Municipal que institui o Fundo Municipal de Agricultura e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 5/2020 de iniciativa do Prefeito Municipal que institui
a Política de Educação Ambiental no Município de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 6/2020 proveniente do Prefeito Municipal que institui o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dá outras providências. As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos pareceres favoráveis
da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos aos Protocolos 49/2020-48, que informa
sobre os valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês
de dezembro de 2019; Protocolo 90/2020-44, que encaminha os Boletins de Caixa e os
Diários de Tesouraria referentes ao período de 28 de novembro a 30 de dezembro de
2019 da Prefeitura Municipal; Protocolos 21/2020-11 e 110/2020-38 referentes aos
processos de compras e serviços do mês de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE; Protocolo 111/2020-43
referente aos Boletins Diários e Movimento de Tesouraria, da Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos – SAE. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº.
R-00000049/2020-48 de 2020-01-22, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 07/2020,
da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos
valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês de
dezembro de 2019, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão
Permanente 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 fevereiro de 2020. Aparecido Luiz – Presidente – Relator; Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente; 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-00000090/2020-44 de 2020-02-04,
referente ao Ofício SMPF 014/2020, da Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças, encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria, referentes ao
período de 28/11/2019 a 30/12/2019, com os nº s 223 a 240, não havendo nenhum óbice,
e como Relator pela Comissão Permanente 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 fevereiro de 2020. Aparecido Luiz –
Presidente – Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente; 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. R00000021/2020-11 de 2020-01-10, referente ao Ofício nº 001/2020/CHEFIA DE
COMPRAS, do Sr. Inácio José Barbosa Filho – Superintendente da SAE –,
encaminhando processos de compras e serviços do mês de dezembro de 2019, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão Permanente 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 fevereiro
de 2020. Aparecido Luiz – Presidente – Relator; Anísio Aparecido Felicetti – VicePresidente; 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-00000110/2020-38 de 2020-02-11, referente ao Ofício nº
002/2020/CHEFIA DE COMPRAS, do Sr. Inácio José Barbosa Filho – Superintendente
da SAE –, encaminhando processos de compras e serviços do mês de janeiro de 2020,
não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão Permanente 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 fevereiro
de 2020. Aparecido Luiz – Presidente – Relator; Anísio Aparecido Felicetti – VicePresidente; 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-00000111/2020-43 de 2020-02-12, referente aos Boletins Diários e
Movimento de Tesouraria da SAE, de nº. s 229 a 239/2019, referentes ao período de 06 de
dezembro a 31 de dezembro de 2019, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão Permanente 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 fevereiro de 2020. Aparecido Luiz – Presidente – Relator; Anísio

Aparecido Felicetti – Vice-Presidente; Abel Diniz Fiel – Membro. Em seguida, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 4ª. Sessão Ordinária
de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos:
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 402/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar playground na área verde da Praça Henrique Tocalino, em
frente ao Lanchódromo. 403/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o
Fundo Municipal de Combate ao Câncer. 404/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar pintura na quadra poliesportiva do Parque Pacheco Chaves.
405/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação
pública em área verde localizada ao lado da EMEF "Prof. Jorge Herkrath".
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 406/20 - Requer informações
sobre a possibilidade do Conselho do Idoso informar aos idosos a data do vencimento
para protocolar o pedido para obter isenção no IPTU. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 407/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir reservatório de água no Jardim São Francisco. 408/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água potável e refrigerada em todos os

núcleos das escolinhas de futebol. 410/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Jardim Santos Dumont.
411/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de capoeira,
para ambos os sexos, na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 412/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se rebaixar as guias defronte à UBS "Região
Oeste", na Rua Vereador Felismino Vieira - Jardim São Judas Tadeu -, permitindo o
estacionamento de veículos no local. 413/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar aulas de fanfarra e musicalização nas escolas municipais. 414/20 Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no Jardim
São Carlos. 415/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar cursos
profissionalizantes, aulas de ballet, capoeira, zumba, karatê e judô no CRAS IV "Sônia
Maria Ferreira". 416/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, sobre a legalização dos
loteamentos das Chácaras Christoni. 417/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar aulas de dança no Centro Social Urbano - CSU. 418/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando construir área de lazer
com campo suíço, contendo alambrado, vestiário e iluminação, em área verde da Rua
Manoel da Silva Mano - Vila Soares. 419/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se ampliar o número de funcionários e da frota de caminhões para atuarem na
limpeza e no recolhimento de galhadas em nossa cidade. 420/20 - Requer informações,
junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a possibilidade de se
instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no trevo de acesso ao Jardim
Guaporé. 421/20 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagens -, sobre a possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo
Tavares, no trevo de acesso à Vila Brasil. 423/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 424/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Conjunto
Residencial Vandelena Moraes Freire. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges
Spada: 425/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.687/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um quarto no Velório Municipal
para atender os familiares. 426/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.568/2019, que requer informações sobre a possibilidade se realizar melhorias na Praça
Miguel Mofarrej (Praça do Food Truck). 427/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.445/2019, quer requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos, junto aos funcionários da Sala de Monitoramento da Guarda Municipal,
para que tenha um policial da atividade delegada para cuidar da parte criminal. 428/20 Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 1.391/2019 e 1.052/2018, que requer
informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal, em parceria com o CR Centro de Ressocialização, realizar pintura no prédio do Centro Cultural Tom Jobim.
429/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.383/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando contratar médico

cardiologista para atendimento na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire
Silva". Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 430/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar lixeiras no Conjunto de Chácaras
Salto do Turvo. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 431/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 939/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar manifestação através de uma caminhada contra a violência e
o feminicídio, a ser realizada todos os anos em nossa cidade, no mês de novembro.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 433/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 834/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando alterar o Nível de Vencimento do cargo de Agente Sanitário, do
Nível VI para IX. 434/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 644/2019
e 302/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se finalizar a construção do
vestiário no Centro Cultural Tom Jobim. 435/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nº s 641/2019 e 440/2018, que requer informações sobre a possibilidade
de se revitalizar a praça defronte ao Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. 436/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nº s 638/2019 e 569/2018, que requer informações sobre a possibilidade
de se construir praça no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 437/20 Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 629/2019 e 851/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se abrir os portões laterais do Cemitério Municipal,
pelo tempo de pelo menos 2 horas cada, nos períodos da manhã e da tarde.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 438/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir calçada entre a Faculdade Estácio de Sá e o trevo
do Jardim Santos Dumont. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 439/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.455/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Celso Macharete Lobo, com a instalação
de bancos e iluminação de LED. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
440/20 - Requer informações a respeito de conserto de vazamento de água situado na
Rua João Maria Camargo, próximo ao n° 247 - Vila Musa. 441/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.643/2018, que reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 180/2017, que solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico na Rua
José Pedroso - Parque Minas Gerais, considerando que, em resposta ao Requerimento
2.643/2018, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras informou que o Programa
Asfalto 100% atenderá a respectiva rua. 442/20 - Requer informações a respeito do
cronograma da realização de reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão do Jardim Furlan. 443/20 - Requer informações a respeito do
cronograma da realização de reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão do Jardim São Silvestre. 444/20 - Requer informações a respeito do
cronograma da realização de reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão do Jardim Ouro Verde. 445/20 - Requer informações a respeito do
cronograma da realização de reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão do Parque Pacheco Chaves. 446/20 - Requer informações a respeito do

cronograma de início da construção de estação de tratamento de esgoto, considerando,
principalmente, o aumento absurdo nos últimos três anos e cobrança de ar nas contas de
água da população ourinhense. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
447/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para prorrogar
por mais dois anos o concurso de professores, que foi realizado em março de 2018.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 448/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.853/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
construir galerias de águas pluviais, com urgência, na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues,
defronte ao nº 3.290 - Jardim Santos Dumont. Requerimentos do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 449/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 692/2019,
que requer informações sobre a possibilidade de se providenciar regulamentação e
fiscalização sobre a atividade mototaxista em Ourinhos. 450/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.331/2019, que solicita repintura de sinalização de solo (PARE) em
todos os cruzamentos da Avenida Domingos Perino - Vila Perino. 451/20 - Requer
informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 1.864/2019 e 606/2019, que
reitera a Indicação nº 2.190/2018, que solicita pintura de faixas demarcatórias defronte
ao Esporte Clube Olímpico - Vila Perino. 452/20 - Requer informações sobre o
atendimento ao Requerimento nº 2.563/2019, que reitera a Indicação nº 588/2019, que
solicita a repintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua Rio de
Janeiro, pertencentes ao Jardim Matilde. Requerimentos do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 453/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
transporte escolar para atender as crianças que moram no Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi, Jardim Colorado e Vila Marcante, que estudam na EE "Virgínia
Ramal. 454/20 - Requer informações sobre o apontamento do Tribunal de Contas do
Estado, a respeito das obras paralisadas no Município. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 455/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s
305/2018 e 1.559/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos para a construção de guias e sarjetas na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho Parque Minas Gerais. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima:
456/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se melhorar a iluminação pública
nas proximidades do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 457/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 1.126/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se
reformar, bem como realizar limpeza, na Associação de Moradores de Bairros do Jardim
Itamaraty. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 458/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira na Avenida Antônio de Almeida
Leite "Tonico Leite", em frente ao Delivery Tori Sushi. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 459/20 - Requer informações sobre as devidas providências pelo
setor responsável com relação ao lixo descartado pelo Shopping. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 461/20 - Encaminha minuta de projeto de lei que
cria o "Projeto Voluntário Sorrindo na Terceira Idade". Requerimento do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 462/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal de

Ourinhos a respeito de quais ações foram realizadas de 2017 até 2019 e quais ações
serão realizadas em 2020, para agilizar a finalização das obras públicas paralisadas no
município de Ourinhos, com orçamento no valor de mais de 10 milhões, conforme
apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 463/20 - Requer informações a respeito de
quais escolas serão beneficiadas pelo Projeto Ciclo Cultural em nosso Município. 464/20
- Requer informações a respeito de quais cursos profissionalizantes gratuitos,
atualmente, são oferecidos pela Prefeitura Municipal. 465/20 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se ampliar o atendimento na área de Psicologia e Psiquiatria
Infantil no nosso Município. 466/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se ampliar o número de nutricionistas disponíveis na Rede Pública de Saúde. 467/20 Requer informações a respeito do programa Remédios em Casa, informando quais os
critérios exigidos pela Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde para que os
munícipes façam uso desse programa. 468/20 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se criar uma campanha contra queimadas no Município, buscando
conscientizar a população sobre todos os malefícios causados ao meio ambiente, à saúde
e à segurança pública. 469/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
programa de reforço escolar, incluindo a oferta de conteúdos pedagógicos online de
português e matemática para a Rede Municipal de Ensino. 470/20 - Requer informações
a respeito dos atendimentos ambulatorial e psicossocial de pessoas com deficiências
realizadas no Município, informando o local dos atendimentos e o número de pacientes
atendidos no ano de 2019. 471/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
programa voltado para os munícipes, informando os serviços oferecidos pelo governo
municipal e de interesse social, com espaço para sugestões de políticas públicas. 472/20
- Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar programa junto a jovens
em situação de risco pessoal e social, oferecendo atividades esportivas, desportivas
culturais, socioeducativas, de prevenção às drogas e DST/AIDS. 473/20 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar campanha de conscientização
ambiental nas escolas municipais, referentes à reciclagem, resíduos sólidos e plantio de
mudas. 474/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar uma
Biblioteca Digital com acervos de livros, artigos e fontes de pesquisa em ambiente
virtual acessível à população. 475/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar atividades com a Biblioteca Móvel nos bairros do Município. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 476/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se abrir passagem de nível da Rua Vitório Christoni com a Vila Margarida.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 477/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando a revitalização das quadras
poliesportivas existentes no Conjunto Habitacional Caiuá. Requerimento do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 478/20 - Requer providências em relação à cratera na Rua
Pedro Médici - Jardim Eldorado. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
479/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 314/2019, que requer informações
sobre recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a

extensão das Ruas Henrique Pontara, Paschoal Henrique e Vitório Christoni, bem como
das Alamedas Stella Regina Baxhix, Antônio Francisco Barbosa, Francisco Neto e
Thomaz Chine. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações: Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 196/20 - Solicita a construção de
balanção pluvial na esquina da Rua Francisca Alves de Camargo, defronte ao nº 413 Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 197/20 - Solicita operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Francisca Alves de Camargo - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 198/20 - Solicita a retirada de galhadas em
toda a extensão do Jardim Eldorado. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
199/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da Rua
José Felipe do Amaral - Vila Perino. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 200/20
- Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa de pedestres, nas
Ruas Fernando Francisco, Guerino Cassiolato, Orlando Migliari, Bárbara Abujamra,
Reverendo Manoel Alves de Brito, Luiz Mori, Dr. José Ermírio de Moraes, Abrahão
Abujamra, Domingos Conte, Waichi Miwa, Salim Abuhamad, Porfírio Theodoro, Júlio
de Campos Rocha, Jorge Silvestre, Tenente José Schimidt Filho, Wilson Martins, Mário
Tolotto, Felipe Palácios, Francisco Robles Godoy, Gonçalo Ferreira de Moraes,
Francisco de Vecchi Filho, Aristides Viana, Antônio Fernandes Grillo, Manoel Joaquim
Benatto, Antônio José de Camargo, Alberto Uliana, Antonio Joaquim Ferreira, Maria
Virgínia Leite Monteiro e Augusta Wenig e nas ruas do entorno das Praças Humberto
Mella, Dr. Ovídio Portugal de Souza, Prefeito Dr. Teodoreto Ferreira Gomes, Prof.
Aparecido Gonçalves Lemos, Santa Tereza de Jesus Jornet e Toshio Tone - Jardim Ouro
Verde. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 201/20 - Solicita patrolamento
na Estrada Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia, próximo à Chácara
Pedrinha Branca - Jardim Itaipava. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 202/20 - Solicita a instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de
ônibus do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 203/20 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Paulino
Ferreira. 204/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Michail Gurtovenko. 205/20 - Solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Neves de Oliveira e da Avenida José
Marques de Souza. 206/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Duque de Caxias. 207/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Dr. Antônio Prado. 208/20 - Solicita pavimentação
asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do Amaral com a Avenida Arnaldo
da Silva - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”. 209/20 - Solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas de sinalização na Avenida Arnaldo da Silva,
defronte à EMEF “Profa. Amélia Abujamra Maron" - Núcleo Habitacional “Asise
Chequer Nicolau”. 210/20 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada
ou lombofaixa) na Rua Prof. Jorge Herkrath, defronte aos nº. s 266 e 267. 211/20 Solicita a revitalização da rotatória, pintura da sinalização de solo e instalação de placas
de trânsito, na interseção da Rua Henrique Pontara com a Rua Profa. Maria José Ferreira

Jardim Santa Fé. 212/20 - Solicita urbanização, paisagismo e pintura de solo nas vielas
do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU). 213/20 - Solicita a
recuperação ou reforma de todos os redutores de velocidade da Rua Eduardo Peres.
214/20 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Vila Brasil,
Jardim Josefina, Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Jardim Europa, Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato e Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant
e bairros adjacentes. 215/20 - Solicita limpeza geral e varrição periódica nas guias,
sarjetas e calçadas das Ruas Pará, Amazonas, Monteiro Lobato e Don José Marello, no
entorno do Seminário Josefino Nossa Senhora de Guadalupe - Vila Perino - ao menos
uma vez por semana. 216/20 - Solicita troca da iluminação pública por lâmpadas de
LED nas vielas do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU) e demais
bairros da região. 217/20 - Solicita urbanização, paisagismo e troca de lâmpadas nas
vielas do Jardim das Paineiras. 218/20 - Solicita a construção de balanção de concreto na
Rua Adolpho Campeão - Vicentino - Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. 219/20 - Solicita pintura de sinalização de solo de todas as vagas para
deficientes em nosso Município. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 220/20 Solicita roçada e limpeza em área verde que compreende as Ruas Pedro Fernandes
Sândano e João Bond, entre o Conjunto Habitacional Orlando Quagliato e o Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada:
221/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (vaga para idosos e para deficientes) na
Rua 12 de Outubro - Vila Margarida, em frente ao Colégio Pólis. 222/20 - Solicita
roçada e limpeza de terreno na Ladeira Rio de Janeiro, próximo à passagem de nível.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 223/20 - Solicita, com urgência, o
conserto da calha da cobertura da quadra poliesportiva e instalação de cobertura em
parque da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 224/20 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Leontino Ferreira de Campos - Vila Musa. 225/20 - Solicita, com urgência, roçada em
área verde situada entre as Ruas José Siqueira e Mariano Bressanin - Jardim Anchieta.
226/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como instalação de placas para
deficiente físico, defronte ao Poupatempo - Ourinhos Plaza Shopping. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 227/20 - Solicita criação de bolsão entre as Ruas
Etelvina Gonçalves Penna e João de Pontes - Jardim Tropical. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 228/20 - Solicita construção de redutor de velocidade ou
lombofaixa na Rua Ezequias Nogueira de Souza, próximo à EMEI “Vinicius de Moraes”
- Jardim Ouro Fino. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 229/20 Solicita roçada, limpeza e calçamento na viela da Alameda Thomaz Chine - Jardim
Santa Fé. 230/20 - Solicita, com urgência, pintura e sinalização de solo, bem como
instalação de placas de sinalização, nas ruas próximas e defronte à EMEI "Érico
Veríssimo" - Vila Boa Esperança. Indicações do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 231/20 - Solicita operação "tapa-buracos", com urgência, no cruzamento das
Avenidas Aureliano Antônio Gonçalves e Presidente Goulart - Jardim Santos Dumont.
232/20 - Solicita operação “tapa-buracos”, com urgência, na Rua José Del Ciel Filho,

entre a Rua Manoel Robles Godoy e a Avenida Sidney Marcondi - Jardim Santos
Dumont. 233/20 - Solicita implantação de rampas de acessibilidade nos passeios
públicos da Rua São Paulo, na faixa de pedestres próxima ao cruzamento com a Rua
Paraná. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 234/20 - Solicita
instalação de banco e cobertura no ponto de circular na lateral de Ourinhos Plaza
Shopping. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 235/20 - Solicita
substituição de lâmpadas na Rua José Teodoro Damasceno, defronte ao nº 110 - Jardim
Josefina. 236/20 - Solicita roçada e limpeza em terreno na Rua Manoel Spósito - Jardim
do Sol. 237/20 - Solicita retirada de entulho na Rua Belo Horizonte, defronte ao nº 85 Vila Recreio. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 58/20 - De
congratulações e aplausos à Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues/Princesa do Norte,
pela aquisição de 18 novos ônibus Double Decker, que serão utilizados no atendimento à
população do Município e Região. Moções do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 59/20 - De pesar pelo falecimento de Ideraldo Luís Fernandes. 60/20 - De pesar
pelo falecimento de Guiomar Inácio Rodrigues. 61/20 - De pesar pelo falecimento de
José Aparecido Ramos. 62/20 - De congratulações à Catedral Pizzaria, pela inauguração
do novo espaço amplo para atendimento de seus clientes. Moção dos Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel e Salim Mattar: 63/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria
Aparecida de Carvalho. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 64/20 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Benedita Vilela de C. Gomes. 65/20 - De congratulações ao
proprietário Nicola Côco Neto, da Mercearia São Judas Tadeu, fundada em 20 de
fevereiro de 1982. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 66/20 - De
congratulações à Paróquia Santo Antônio - Vila Odilon, pela celebração de 55 anos de
existência. 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.
Fizeram pedido de destaque os Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim do requerimento
nº.454/2020 e o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto do requerimento nº 449/2020
Não havendo mais pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s. 402 a 479/2020 e as Moções nº s. 58, 62, 65 e 66/2020. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Cícero de Aquino, Abel
Diniz Fiel, Edvaldo Lúcio Abel e Mário Sérgio Pazianoto. 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, 2ª e 3ª Sessões Ordinárias. O Senhor
Presidente deu continuidade à discussão do 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. Fez o uso da palavra
o Senhor Vereador Salim Mattar. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 127/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que
reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.594/2017, que reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 250/2019, que requer informações a respeito de cronograma e
ações para revitalizar o centro da cidade e os centros dos bairros, com foco no
desenvolvimento econômico, conforme plano de governo apresentado. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o requerimento,
APROVADO por unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento
nº. 158/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer cópia do extrato de
movimentações financeiras sobre a arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço
de Iluminação Pública – CIP, no valor de R$ 6.209.750,00, mês a mês, do ano de 2019.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís
Ambrozim. 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. 159/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer
cópia do extrato de movimentações financeiras sobre a arrecadação da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, no valor de R$ 3.652.657,07, mês a
mês, do ano de 2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 160/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer
cópia do extrato de movimentações financeiras sobre a arrecadação da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, no valor de R$ 7.208.075,37, mês a
mês, do ano de 2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís
Ambrozim e 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. 165/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que
requer informações, conforme Plano de Governo apresentado pelo Prefeito, a respeito do
cronograma para extensão do horário das creches até as 19:00 horas, em 2020,
principalmente em resposta de vários requerimentos em 2017, 2018 e 2019, deste
vereador, em resposta a Secretaria Municipal de Educação informou a inviabilidade.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís
Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o
requerimento, APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão
o Requerimento nº. 166/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.398/2019, que requer informações a respeito
das empresas contratadas para entregar cestas básicas para a Secretaria Municipal de
Assistência Social de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi

colocado em discussão o Requerimento nº. 171/2020, de autoria do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel que requer informações a respeito do cancelamento do carnaval e
transferência dos recursos para a realização de cirurgias eletivas ou exames de imagem
para diminuir a fila de espera da população Ourinhense. Fez o uso da palavra o Senhor
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. 186/2020, de autoria do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.983/2017, que requer
informações sobre quantos e quais projetos foram solicitados e encaminhados aos
Governos Estadual e Federal, por secretaria, de janeiro de 2017 até a presente data,
discriminando projeto e valor. Fez o uso da palavra o Senhor 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. 201/2020, de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que requer
providências em relação ao terreno localizado na Rua Narciso Migliari, ao lado do nº
1.065. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o requerimento, APROVADO
por unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 204/2020,
de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que requer informações sobre a pista de
caminhada do trecho que compreende o Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá Jardim Eldorado. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o
requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 205/2020, de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que requer
informações sobre o aterro sanitário. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o
requerimento, APROVADO por unanimidade. Findo o horário do expediente, o
Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo 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. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou 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 colocou em discussão o Projeto de Lei nº 103/2019 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. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto,
Santiago de Lucas Ângelo, Cícero de Aquino, Salim Mattar, Edvaldo Lúcio Abel,
Raquel Borges Spada, Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer uso
da palavra, o Senhor Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 103/2019,
APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna livre para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim e Cícero de Aquino. 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 Quarta
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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