ATA DA SEXTA 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 nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e
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 Sexta 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, Edvaldo
Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada,
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 Anísio Aparecido Felicetti solicitou um
minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Pedro Labs, Sr. Carlos Rocha e Sra.
Benedita Elvira Rosolen. Em seguida, o Senhor Presidente informou que estava aberta a
inscrição para o uso da palavra no expediente devendo ser realizada junto ao Primeiro
Secretário e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser
solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua
ausência, até o início da Ordem do Dia. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em
votação a Ata da 5ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Na sequência, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos demais ofícios recebidos: OFÍCIO
nº 31BPMI-015/30/2020, do Comandante do TRIGÉSIMO PRIMEIRO Batalhão de
Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel Elvis Alessandro Fernandes Botega, em
resposta ao Requerimento nº 206/2020, do Vereador Flávio Luís Ambrozim. OFÍCIO
SLT/GS nº 28/2020, da SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E
TRANSPORTES, em resposta a Moção 311/2018, do Vereador Alexandre Araújo
Dauage, encaminhada pelo Ofício nº 71/5/2018. OFÍCIO CIRCULAR nº 04/2020, da
CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS, que encaminha a Moção nº 09/2020, do
Vereador Claudemir José dos Santos. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que
foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 7/2020 do Prefeito
Municipal que altera dispositivos da Lei nº. 6.365, de 20 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
como organizações sociais e cria o Programa Municipal de Publicização e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 8/2020 do Prefeito Municipal que dispõe sobre a

contribuição do Município de Ourinhos, através dos órgãos dos Poderes Executivo,
Legislativo, inclusive de suas autarquias, fundações e servidores ativos, para o IPMO Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras
providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes
para elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno.
Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei Complementar
nº 37/2019, que altera redação da “nota” 8 do quadro de índices urbanísticos do
zoneamento – anexo 6, da Lei Complementar nº. 990, de 03 de julho de 2018: Parecer
do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº
37/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que altera redação da “nota” 8 do
Quadro de Índices Urbanísticos do Zoneamento – Anexo 6, da Lei Complementar nº.
990, de 03 de julho de 2018, como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, declaro
CONTRÁRIO meu Parecer, acompanhando orientação jurídica emitida pelo Procurador
deste Legislativo ao projeto em questão. Sala das Comissões, 6 de março de 2020.
Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima - VicePresidente; Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Realizada a leitura, o Senhor Presidente
colocou em votação o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação apresentado
ao projeto, APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável da Comissão de Justiça
e Redação, ao Projeto de Lei nº 01/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco do Brasil S. A. e dá outras providências: Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 01/2020 Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S. A. e dá outras providências, esta
Comissão verificou a necessidade de se observar as limitações impostas para a
contratação de operação de crédito em ano eleitoral, conforme apontamentos do
parecer técnico emitido pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. Assim, desde que
observados os apontamentos realizados no parecer jurídico e que o projeto seja
encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, declaro FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 6 de março de 2020. Alexandre
Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente;
Edvaldo Lúcio Abel – Membro. O projeto cujo parecer acaba de ser lido poderá ser
encaminhado às demais comissões competentes ou inserido na Ordem do Dia das
próximas sessões. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da comissão de finanças e orçamento
emitidos aos seguintes protocolos: 1 – PROTOCOLO R-00000132/2020-41, de
19/02/2020, referente ao ofício SMPF/Contabilidade nº 7/2020, do Sr. João Victor Lopes
Líbano – Contador, encaminhando a prestação de contas complementar das despesas
com publicidade referente ao 4° trimestre do exercício de 2019. 2 - PROTOCOLO R-

00000134/2020-50, de 20/02/2020, referente aos Boletins Diários e Movimentos de
Tesouraria da SAE, de nº s 001 a 022/2020, período de 02 a 31 de janeiro de 2020. 3 PROTOCOLO R-00000135/2020-55, de 20/02/2020, referente ao Ofício DA/SC n°
1/2020, do Sr. José Vicente da Silva – Chefe de Contabilidade da SAE, encaminhando
cópia do Balancete Financeiro da Receita e da Despesa, dos meses de dezembro de 2019
e janeiro de 2020. 4 - PROTOCOLO R-00000138/2020-69, de 21/02/2020, referente ao
Ofício SMPF/Contabilidade n° 29/2020, 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 janeiro de 2020: Parecer do relator da Comissão
de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito do Protocolo nº. R-00000132/2020-41 de 2020-02-19, referente ao Ofício
SMPF/Contabilidade nº 007/2020 do Sr. João Victor Lopes Libano - Contador,
encaminhando a prestação de contas complementar das Despesas com Publicidade
referente ao 4º trimestre do exercício 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, 05 de março de 2020. Aparecido Luiz – PresidenteRelator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro.
Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000134/2020-50
de 2020-02-20, referente aos Boletins Diários e Movimento de Tesouraria da SAE, de n.
s 001 a 022/2020, período de 02 a 31 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, 05 de março 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. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000135/2020-55 de 2020-02-20, referente ao Ofício DA/SC nº 001/2020, do Sr. José
Vicente da Silva – Chefe de Contabilidade da SAE –, encaminhando cópia do Balancete
Financeiro da Receita e da Despesa, dos meses de dezembro de 2019 e 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, 05 de março 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.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº.
R-00000138/2020-69 de 2020-02-21, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 29/2020,
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
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,
05 de março de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti –
Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Feita a leitura, o Sr. Presidente informou
que os citados expedientes ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da
casa. A seguir, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias
relativas à 6ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação
dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 533/20 Requer informações sobre projetos de apoio às pessoas com deficiência visual e
auditiva. 534/20 - Requer informações sobre campanhas de conscientização sobre as
vagas de estacionamentos especiais, bem como atendimento preferencial para autistas.
535/20 - Requer informações sobre os projetos de acessibilidade no município, sobre
guias rebaixadas para cadeirantes e/ou quem tenha mobilidade reduzida, melhoria das
calçadas e melhor sinalização. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
536/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para designar,
duas vezes por semana, enfermeira na USF "Vereador Adilson Ramon Monteiro
Rodrigues" para coleta de amostras para exames Papanicolau. Requerimento do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 537/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 783/2019, que requer informações sobre os sepultamentos realizados
nas vielas centrais do Cemitério Municipal. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 538/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar
melhorias no dispositivo de trânsito instalado no cruzamento da Rua Alpino Buratti com
a Avenida Domingos Camerlingo Caló - Vila Musa. 539/20 - Requer informações da
Superintendência de Água e Esgoto - SAE, a respeito de se realizar a revisão de todas as
contas de água de 2017 até a presente data, principalmente as contas com alteração de
valores absurdos. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 540/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.368/2019, que solicita a instalação de placa
para redução de velocidade em frente ao Colégio Pólis Kids, na Rua João de Pontes nº
519. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 541/20 - Requer informações a
respeito do cumprimento da Lei nº. 5.331, de 10 de agosto de 2009, de autoria deste
Vereador, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos a celebrar convênio com a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - visando à criação do programa
"Remédio em Casa". Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 542/20 Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 869/2019 e
1.511/2019, que requer providências para que seja estendida a iluminação pública no
final da Rua Júlio Mori, entre as Ruas Manoel Joaquim Benatto e Profa. Josefa Cubas da
Silva. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 543/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se ampliar o horário de atendimento na USF
"Vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues" - Jardim Guaporé. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 544/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.076/2019, que solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE) na
rotatória da Avenida Henrique Migliari, no cruzamento com a Rua João Garbim - Vila
Boa Esperança. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 545/20 - Requer

informações do Prefeito Lucas Pocay Alves da Silva a respeito de estar ciente e
acompanhando o Processo de Crime de Responsabilidade, Quadrilha ou Bando, da Sra.
Cássia Cristina Borges Palhas - Procedimento Ordinário Criminal nº
100376657.2018.8.26.0408 e, portanto, sugerimos a possibilidade do afastamento
provisório da Secretária Municipal de Saúde Cássia Cristina Borges Palhas, até a
resolução do processo, devido à gravidade do teor. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 546/20 - Requer as devidas providências para notificação ao proprietário do
imóvel localizado na Rua Vicinal Onze nº 78, no Jardim Santos Dumont, pois no local
não existe calçada e encontra-se com mato. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 547/20 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias estruturais
em toda a extensão dos bairros Jardim Santa Felicidade I e II. 548/20 - Requer
informações sobre o cronograma de melhorias estruturais em toda a extensão do Jardim
Vereda I. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 549/20 - Requer
informações sobre o cronograma de combate aos insetos e animais peçonhentos,
principalmente mosquito da dengue e escorpião, na Vila Brasil, Vila Kennedy, Jardim
Josefina, Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant, Jardim Europa, Jardim Eldorado, Jardim América, Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini, Conjunto Habitacional Caiuá, Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato, Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau e Residencial Recanto
dos Pássaros. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 550/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento da Avenida
Domingos Camerlingo Caló com a Rua Antônio Bertagnoli, na Vila Musa.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 551/20 - Requer informações
sobre a existência de cronograma para revitalização de área de lazer existente entre as
Ruas Edu Aeris de Azevedo e José Barbieri - Conjunto Habitacional "Profa. Helena Braz
Vendramini". Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 552/20 - Requer
informações sobre o cronograma de melhorias estruturais em toda a extensão do Jardim
Santa Fé IV. 553/20 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias estruturais
em toda a extensão do Jardim Quebec. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 554/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.151/2019, que solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito", defronte
ao campo de futebol - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 555/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir uma cancha de bocha na área
institucional da Rua José Neves de Oliveira, entre as Ruas Antônio Segala e José
Oliveira da Silva. 556/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
pista de caminhada ao redor da área de lazer da Associação de Moradores de Bairros do
Jardim Guaporé. 557/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista
de caminhada no canteiro da Rua Prof. Francisco Dias Negrão. 558/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua Santa
Mônica. 559/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma sala ou
local coberto, com bancos, no PSF "José Carlos Garcia" - Jardim Josefina. 560/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar atividades musicais e culturais,

nos finais de semana, na Concha Acústica Sérgio Nunes. 561/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Dr. Hermelino Agnes de Leão - Vila
Moraes. Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges
Spada: 562/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar hidrômetros em
prédios públicos, para verificar a quantidade de uso, orientar para economias e até
mesmo verificar se há vazamentos. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 563/20 - Requer informações sobre o número de profissionais contratados
pela empresa Pró Vida para trabalharem na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 564/20 - Requer informações
sobre o atendimento ao Protocolo n°. 34579/2017, pedido subscrito pelo servidor José
Benedito Canizela, que reivindica correção no enquadramento do padrão de vencimento.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 565/20 - Requer informações
sobre os valores repassados mensalmente à empresa Pró Vida, responsável por
administrar a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimentos do Vereador Abel Diniz
Fiel: 566/20 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 2.558/2019
e à Indicação nº 556/2019, que solicita a implantação de redutor de velocidade
(lombada) na Rua Rio de Janeiro, próximo ao nº 590 - Centro. 567/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.625/2019, que solicita implantação de boca de lobo na Rua
Fernando Prestes, no contorno que dá acesso ao local de carga e descarga do
Supermercado Amigão. 568/20 - Requer informações sobre a programação prevista de
limpeza de terrenos particulares baldios na Vila Operária, Jardim Vale Verde e Parque
Minas Gerais. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 569/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar programa de prevenção ao vírus COVID19 (Coronavírus), em Ourinhos. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 570/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao
ar livre no Sistema de Lazer 427 - Residencial Regina Brisola. 571/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando a alteração do sentido
de trânsito, de mão dupla para mão única de direção, na Rua Brasil, entre o cruzamento
com a Rua José Bonifácio até a Rua Dr. Antônio Prado. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 572/20 - Requer informações sobre o requerimento de
munícipe protocolado junto à Prefeitura Municipal, processo nº 5.300/2020.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 573/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar programa voltado ao funcionalismo
público, visando capacitar servidores e elevar a quantidade de serviços prestados à
população, com ênfase na modernização, digitalização e inovação da gestão pública.
574/20 - Requer informações sobre o impacto ambiental causado nas bacias
hidrográficas existentes na cidade, em razão das plantações de eucaliptos no perímetro
urbano do Município. 575/20 - Requer informações sobre as áreas de risco propensas a
enchentes e inundações existentes no perímetro urbano do Município. 576/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar em nosso Município o PROAC Programa de Ação Cultural. 577/20 - Requer informações sobre quais ações estão sendo
realizadas com relação ao tratamento de usuários de drogas e dependentes químicos no

Município. 578/20 - Requer informações sobre o Laboratório de Análises Clínicas do
Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão, esclarecendo a quantidade de exames
realizados, bem como quais os valores gastos nos últimos 3 meses. Requerimentos do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 579/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se conceder permissão de uso do Velório Municipal às funerárias que
utilizam o referido espaço, para que possam estar autorizados a realizarem melhorias em
estrutura, segurança, dentre outras necessárias. 580/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se regulamentar a permissão de uso de todos os carrinhos de lanches da
Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário), Praça Miguel Mofarrej (Praça do Food
Truck) e dos demais espaços públicos. 581/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de providências visando o chamamento de empresas interessadas em
explorar o espaço do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves com a realização de propagandas, visando a obtenção de recursos
para revitalização e benfeitorias no local. 582/20 - Encaminha minuta de projeto que
dispõe sobre a programação mensal do serviço de limpeza geral, coleta domiciliar de
bens inservíveis, manutenção periódica de vias e logradouros públicos, bem como
regulamenta a realização de campanhas e programas educativos sobre a temática.
Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 303/20 - Solicita instalação de novas placas
denominativas, com o nome de ruas, em bairros já contemplados pelo recapeamento
asfáltico. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 304/20 - Solicita pintura de
sinalização de solo em todas as ruas do Conjunto Habitacional Caiuá - CDHU. 305/20 Solicita roçada e limpeza nas guias e sarjetas em toda a extensão da Rua Narciso
Migliari, na Vila Christoni. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 306/20 Solicita o replantio de árvores em toda a extensão da Rua Abrahão Abujamra Jardim
Primavera. 307/20 - Solicita a instalação de bicicletários na área central da cidade.
Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 308/20 - Solicita a implantação
de redutor de velocidade (lombofaixa), bem como pintura de sinalização de solo na
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, defronte à Igreja Batista. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 309/20 - Solicita a construção de boca de lobo
no cruzamento das Ruas Maria Cunha de Souza e José Maia de Oliveira - Vicentino Parque Minas Gerais. 310/20 - Solicita a troca do telhado, bem como a reforma do
alambrado, da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 311/20 - Solicita patrolamento
e encascalhamento em toda a extensão da Rua Stella Maria Toloto - Jardim Josefina.
312/20 - Solicita reparos e pintura na EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC).
313/20 - Solicita a instalação de cobertura, melhorias e pintura nas quadras esportivas da
Rua Sebastiana Corrêa do Amaral, paralela à Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo
Habitacional “Asise Chequer Nicolau”. 314/20 - Solicita poda de árvores, bem como
limpeza de bocas de lobo e de guias e sarjetas, na Rua Takao Kichise. 315/20 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Avenida Feodor
Gurtovenco. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 316/20 - Solicita retirada de
galhadas na Rua Barão do Rio Branco, defronte aos nºs 1.123 e 1.135. 317/20 - Solicita

poda em todas as árvores localizadas na Rua Helena Biazon Saladini, na Vila Musa.
318/20 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Helena Biazon Saladini,
na Vila Musa. 319/20 - Solicita retirada de galhadas em toda a extensão da Rua Manoel
Vieira Pinto, no Jardim Ouro Fino. 320/20 - Solicita poda de três árvores na Rua
Amazonas, defronte ao nº 1.260. 321/20 - Solicita erradicação de árvore morta na Rua
Sebastião Costa Galvão, defronte ao nº 129 - (Praça do Jardim Eldorado). 322/20 Solicita melhorias em toda a infraestrutura das ruas do Jardim dos Bandeirantes.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 323/20 - Solicita retirada de galhadas na Rua
José Justino de Carvalho, defronte ao nº 1.824. 324/20 - Solicita melhorias na
iluminação da ciclovia do Jardim Ouro Verde. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 325/20 - Solicita repintura de sinalização de solo (PARE) e da faixa de
pedestres em todos os cruzamentos da Rua Jorge Tibiriçá - Vila Margarida. Indicações
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 326/20 - Solicita, com urgência, reparos no
emissário de esgoto da Rua Stella Maria Toloto - Jardim Josefina. 327/20 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Celestino Lopes Bahia, defronte
ao CRAS I "Rute Misato". 328/20 - Solicita a recuperação de redutor de velocidade
(lombada) na Rua José Neves de Oliveira. 329/20 - Solicita patrolamento e
encascalhamento em toda a extensão da estrada que dá acesso ao Córrego do Japonês.
330/20 - Solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Kólio Teshima - Jardim América. 331/20 - Solicita a implantação de
redutor de velocidade na Rua Servidor Manoel Costa (Duca), defronte ao campo de
futebol - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 332/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Narciso Migliari. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 333/20 - Solicita
melhorias e pintura na quadra poliesportiva da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
334/20 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Pedro Fantinatti
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do Vereador Aparecido Luiz:
335/20 - Solicita melhorias em toda a infraestrutura da Avenida Servidor Alício de
Souza Bitencourt. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 336/20 - Solicita poda de
árvore na Rua Gonçalves Ledo, defronte ao nº 396. Indicações do Vereador Abel Diniz
Fiel: 337/20 - Solicita poda de árvores em toda a extensão do Jardim Colúmbia. 338/20 Solicita roçada em terrenos da Alameda Manoel Ângelo Minucci, no Residencial Parque
Gabriela. 339/20 - Solicita retirada de sacos de jardinagem empilhados na EE "Prof.
Dalton Morato Villas Boas". Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 340/20 - Solicita
pintura de sinalização de solo em todas as ruas do Jardim Santa Fé. Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 341/20 - Solicita poda de árvore na Rua Victório
Caus Netto, defronte ao nº 101, no Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 342/20 - Solicita
pintura de sinalização de solo das setas direcionais na Rua 9 de Julho, defronte à
Diretoria de Ensino. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 73/20 - De congratulações
a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

Moção dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Carlos Alberto Costa Prado e
Salim Mattar: 74/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Labs, sócio-proprietário
da empresa Café Jaguari e membro atuante em pastorais, movimentos e ministérios da
Igreja Católica. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 75/20 - De pesar
pelo falecimento do jovem Felipe Zanutto. Moção do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 76/20 - De congratulações ao Deputado Federal Celso Russomano, pela
emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a saúde de Ourinhos.
Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 77/20 - De congratulações pelo
aniversário de 1 ano da Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva". Moção
do Vereador Cícero de Aquino: 78/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Jair Laperuta.
As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto
as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. 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 pedidos de destaques os
Senhores Vereadores Santiago de Lucas Ângelo dos requerimentos nº. s 579, 580 e
582/2020; Edvaldo Lúcio Abel do requerimento nº. 545/2020 e Mário Sérgio Pazianoto
do requerimento nº. 569/2020. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s. 533 a 582/2020 e as Moções nº s. 73, 76 e
77/2020, com exceção das matérias destacadas. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador
Alexandre Araujo Dauage. Por questão de ordem, o Sr, Vereador Santiago de Lucas
Ângelo solicitou a retirada de destaque dos requerimentos nº. s 559, 580 e 582/2020.
Dando continuidade à discussão das matérias, fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Santiago de Lucas Ângelo e Mário Sérgio Pazianoto. Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação da sua presença.
Continuando a discussão, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel, Raquel Borges Spada e Flávio Luís Ambrozim. 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 as matérias
destacadas remanescentes das Sessões Ordinárias anteriores. Foi dada a continuidade da
discussão do Requerimento nº. 216/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel
que requer informações a respeito de quais ações a Prefeitura vem realizando para trazer
novas empresas e indústrias ao Município de Ourinhos, no sentido de fomentar emprego
em nossa cidade. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Caio César de
Almeida Lima e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 217/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a
respeito de quais ações a Prefeitura está realizando para atender a Lei nº. 6.428/2018,

que dispõe sobre a publicidade da relação dos médicos clínicos gerais, especialistas e
plantonistas, que prestam serviços na rede municipal de saúde, em hospitais, na UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho" e nos demais postos de saúde do município e dá outras
providencias, conforme artigo 1º e seus parágrafos 1º, 2º e 3º da respectiva Lei. 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, APROVADO
por unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 219/2020 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a respeito de quais ações a
Prefeitura está realizando para atender a Lei nº. 6.476/2018, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas,
contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para término, conforme
artigos 1º, 2º e 3º da respectiva Lei. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Santiago de Lucas Ângelo e Aparecido
Luiz. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
220/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a respeito de quais
ações a Prefeitura está realizando para atender a Lei nº. 6.320/2016, que dispõe sobre a
obrigatoriedade em dar publicidade das relações de paciente que aguardam vagas para
internações nas unidades de saúde do Município há mais de 24 horas, conforme artigos
1º e 2º da respectiva Lei. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
Devido ao término do horário regimental, o Senhor Presidente não colocou em votação o
referido requerimento para dar continuidade às discussões na próxima sessão. Findo o
horário do expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão ordinária 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 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. Requerimento nº
583/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº
04/2020. 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 04/2020, proveniente do Prefeito Municipal que dispõe sobre a
criação de cargos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A referida matéria visa a
criação do Cargo de Carreira de Costureira que prestará serviço junto à Secretaria
Municipal de Cultura e cria também o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Pesado que

prestará serviços em diversas Secretarias Municipais como Serviços Urbanos e
Zeladoria, Meio Ambiente e Agricultura, Infra-Estrutura Urbana e Obras entre outras
conforme houver necessidade e ainda aumenta o número de cargo de técnico municipal
de nível superior Biblioteconomia de 3 (três) para 5 (cinco) cargos. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 9 de março de 2020, assinado pela maioria dos Senhores
Vereadores. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento
de Urgência nº 583/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís
Ambrozim, Abel Diniz Fiel e Salim Mattar. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com 11 (onze) votos favoráveis
e 3 (três) votos contrários. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa
de voto o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Aprovado o requerimento de
urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Aparecido Luiz 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 Complementar nº
04/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal que dispõe sobre a criação de cargos no Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências, declaro nada
ter a opor ao que me foi dado opinar, sendo, portanto FAVORÁVEL o meu parecer salvo
melhor juízo. Sala das Sessões, em 9 de março de 2020. Aparecido Luiz – Relator. Com
o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 04/2020 oriundo do Prefeito Municipal que dispõe sobre a criação de
cargos no plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos
e dá outras providências. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Salim Mattar
e Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com 11 (onze) votos favoráveis e 3 (três) votos
contrários. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor
Presidente consultou se havia orador inscrito para explicação pessoal. Fizeram o uso da
tribuna livre os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Cícero de Aquino, Mário
Sérgio Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Aparecido Luiz. Não
havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Sexta Sessão Ordinária. O Senhor
Presidente convidou a todos para participarem no dia 13/03/2020 da Sessão Solene que
concede o Título de “Cidadã Ourinhense” à Doutora Jukarla Casolari Araújo, às 19:00
horas, no Plenário desta Casa Legislativa. 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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