ATA DA NONA 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 trigésimo dia do mês de março 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 Nona 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 pelo falecimento da Senhora Maria Idailda Cunha. 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 as Atas da 8ª Sessão
Ordinária e da 1ª Sessão Extraordinária, APROVADAS por unanimidade. Na sequência,
o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos.
Requerimentos nº s 66 e 274 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº s
71, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 85, 90, 93, 244, 250, 252, 253, 264, 271, 273, 342, do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 277, 280, 377, 345 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 39, 133, 214 do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado, Requerimentos nº s 232, 233, 235, 237, 368, 395, 397 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimentos nº s 97, 108, 120, 189, 193, 195, 197, 373 do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel; Requerimentos nº s 20, 178, 203 do Vereador Flávio Luís Ambrozim;
Requerimentos nº s 01, 06, 07, 17, 29, 30, 31, 32, 62, 154, 240, 296, 297, 300 da
Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s 104, 112, 113, 115, 117, 146, 148
do Vereador Salim Mattar. Ofício Nº 31BPMI-021/30/20, do Comandante do Trigésimo
Primeiro Batalhão de Polícia Militar do Interior , em resposta ao Requerimento n°
449/2020, do Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ofício SMPF/Contabilidade 54/2020, da

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , informando que a
Prefeitura recebeu transferência de recursos da UNIÃO, no mês de fevereiro de 2020.
Ofício 225/2020/GIGOV/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando
crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, ao Contrato de Repasse firmado com a
Associação da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Os Ofícios que foram lidos
ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Em
seguida, o Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes
matérias: Projeto de Resolução nº 3/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que
dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar para medidas emergenciais sobre a
Pandemia do Coronavírus (COVID-19). Projeto de Resolução nº. 4/2020 da Mesa
Diretora que dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder Legislativo ao
Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial. As matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres,
conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento emitido ao Protocolo nº. R-186/2020 de 9 de março de 2020
referente ao Ofício nº. 0032020/Chefia e Compras, da Superintendência de Água e
Esgoto – SAE: Parecer do relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº
R-186/2020 de 9/3/2020 referente ao Ofício nº. 003/2020/Chefia de Compras, do
Senhor Inácio José Barbosa Filho, Superintendente da SAE, encaminhando processos de
compras e serviços realizados no mês de fevereiro de 2020. Não havendo nenhum óbice
e como relator da Comissão de Finanças e Orçamento concluí nada ter a opor quanto ao
que me foi dado a opinar sendo portanto FAVORÁVEL o meu parecer salvo o melhor
juízo. Sala das Comissões, 25 de março de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator;
Anísio Aparecido Felicetti Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel - Membro. Realizada a
leitura do parecer, o Senhor Presidente informou que o citado expediente ficará à
disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Logo após, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 9 ª Sessão Ordinária
de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos apresentados
à mesa: Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 693/20 - Encaminha minuta de
projeto de lei que dispõe sobre instalação de sinal sonoro nos semáforos para atender aos
deficientes visuais e dá outras providências. Requerimentos do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 694/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se notificar por
escrito, sob a forma de advertência, às empresas cimenteiras do Município do ramo de
concreto usinado, sobre o derramamento ou descarte desse produto nas vias públicas de
Ourinhos. 695/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.129/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar serviços de demarcação viária,
defronte ao Endoson - Centro de Diagnóstico de Endoscopia e Ultrassonografia de
Ourinhos -, destinando vagas para idosos. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 696/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se montar kits com
produtos alimentares que se encontram nos estoques das escolas e doar a famílias de

alunos beneficiários do Bolsa Família. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 697/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se adotar esterilização
mediante uso de álcool em gel 70% nos corrimões dos ônibus circulares em Ourinhos.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 698/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 23/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se reformar o
prédio da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 699/20 - Requer informações, junto à AVOA, sobre
quais providências estão sendo tomadas para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus
em seus ônibus. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 700/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 25/2020, que requer informações sobre a possibilidade
de dar continuidade na pista de caminhada da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas,
estendendo até o final da via pública. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
701/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se implantar fraldário na UBS
"Dr. Hélio Migliari", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 702/20 - Requer informações
quanto à falta de água no Jardim Primavera. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 703/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.286/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias ou revitalização do
Horto Florestal da Vila Brasil e a implantação de trilhas ou pistas de caminhadas,
transformando o local em um Horto Eco-Parque. 704/20 - Requer implantação urgente
do Projeto de Lei n° 15/2020 e do Projeto de Lei n° 16/2020, recém aprovados, devido à
pandemia de Coronavírus (COVID-19). 705/20 - Requer que se oficie à empresa CPFL
para que se digne a prestar informações a respeito do cumprimento de Decreto do
Governador que versa sobre a isenção da cobrança de energia da faixa Tarifa Social para
as famílias carentes, no prazo de 90 dias, devido à pandemia de Coronavírus em
Ourinhos e região. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 706/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se implantar guardrail (mureta de proteção) na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, no trecho paralelo ao
Córrego Águas das Furnas. 707/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para se implantar guard-rail (mureta de proteção) na Rua Olívio
Minucci, no trecho paralelo ao Córrego Águas das Furnas. 708/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar revitalização, bem como instalar lâmpadas de LED
na Área de Lazer 308, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 709/20
- Requer informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de ar-condicionado
em todas as salas de aula da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 710/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária na Vila Brasil.
711/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Prefeito Dr.
Teodoreto Ferreira Gomes, no Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground,
academia de saúde, pista de caminhada, bancos, etc. 712/20 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar melhorias no calçamento da Praça João Fonseca, na Vila
Kennedy. 713/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área
verde localizada entre a Rua Ana Neri e a Rua Xisto Antônio de Souza, no Conjunto

Residencial de Interesse Social Itajubi, bem como instalar academia da saúde,
playground, pista de caminhada, bancos de concreto, dentre outros. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 714/20 - Requer informações quanto à possibilidade
da realização de campanha de vacinação contra a gripe em Ourinhos ocorrer, no ano de
2020, em sistema de "drive-thru". Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
715/20 - Requer informações sobre a possibilidade para que sejam tomadas providências
quanto a estabelecimentos comerciais de produtos de primeira necessidade que estão se
aproveitando do momento crítico que estamos passando e superfaturando os preços.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 716/20 - Requer informações,
junto à AVOA, sobre a possibilidade de se fornecer aos motoristas de ônibus circulares,
equipamentos tais como: máscaras e luvas. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 717/20 - Requer informações sobre o cronograma de coleta do lixo das lixeiras
situadas na Pista de Caminhada e Lazer "Terezinha Piccioni de Carvalho" (Trilha Verde),
na Pista de Caminhada e Lazer Evandro Gonçalves Machado, que liga os Jardins Santos
Dumont e Santa Fé, e na Pista de Caminhada e Ciclovia Ozair Gomes Jardim "Zainha",
situada na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 718/20 - Requer informações sobre quais providências estão sendo
tomadas em relação às famílias atendidas pelos CRAS. Requerimento do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo: 719/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
suspensão do corte de fornecimento de água por 6 (seis) meses no Município, devido à
pandemia do Coronavírus. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
720/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se transformar o salão da AIOR
(Associação Industrial de Ourinhos e Região) em hospital base. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 721/20 - Requer informações da CPFL - Companhia
Paulista de Força e Luz - sobre a possibilidade de suspensão dos cortes no fornecimento
de energia, durante o período da pandemia do Coronavírus. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 722/20 - Requer informações a respeito de quais ações
a Prefeitura está tomando para a contratação de novos médicos para as unidades de
saúde do município, considerando a pandemia do Coronavírus e principalmente após o
corte de médicos realizado em 2019, conforme resposta do Requerimento n°
2.319/2019. 723/20 – Requer informações do responsável técnico da Prefeitura,
fiscalizador do contrato da empresa Caçambas Brasil Serviços de Limpeza, Sr. Juliano
Henrique Correia de Oliveira, a respeito de quantas diárias foram contratadas, mês a
mês, de janeiro de 2017 até a presente data, para limpeza de terrenos, totalizando um
valor de mais de R$ 10 milhões de reais. 724/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.249/2019, que reitera a Indicação nº 769/2019, que solicita
pavimentação asfáltica na Rua B, em frente ao nº 15, no Loteamento Angelina Marcante.
725/20 - Requer informações da extensão do horário de atendimento e contratação de
mais médicos para o Núcleo de Saúde - Jardim Guaporé, considerando a pandemia de
Coronavírus e conforme resposta do Requerimento nº 2.177/2019. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 726/20 - Requer informações sobre o cronograma de
coleta do lixo nas lixeiras situadas na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos

Skatistas) e na Praça da Bíblia. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
727/20 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo solicitar à AVOA
- Auto Viação Ourinhos Assis, que lavem com água clorificada o Terminal Integrado de
Ônibus de Ourinhos, para a prevenção ao COVID-19. 728/20 - Requer informações
sobre a possibilidade do Poder Executivo solicitar às empresas e supermercados do
Município, que lavem com água clorificada seus pátios para a prevenção ao COVID-19.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 729/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar, com urgência, um "Hospital de Campanha" em
Ourinhos. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 730/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre empresários e pessoas
solidárias, para que doem ao serviço social máscaras para as famílias que são atendidas
pelos CRAS. 731/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria
entre o Fundo Social de Solidariedade e empresas de Ourinhos, para que empresários
possam doar cestas básicas, leite e produtos de limpeza. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 732/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.279/2017, que
solicita a revitalização de todos os bancos de cimento das Praças João Fonseca e José
Ferreira de Castro - Vila Kennedy. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 733/20 - Requer informações sobre o cronograma previsto de melhorias na Rua
Moacir Cassiolato, na Vila Boa Esperança. Requerimento de Todos Vereadores:
734/20 - Requer informações sobre a possibilidade para que seja oficiado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado, João Dória, propondo a imediata suspensão de cobrança dos
pedágios no Estado de São Paulo, durante a quarentena do Coronavírus. Requerimento
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 735/20 - Requer informações a respeito da
possibilidade da isenção de cobrança de água da faixa Tarifa Social das famílias de baixa
renda, considerando o decreto estadual para as SABESPs em todos os municípios
atendidos, durante o período de 90 dias devido à pandemia do COVID-19. Na sequência,
o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 416/20 - Solicita roçada em área verde da Rua Vereador
Felismino Vieira, próximo ao nº 31. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 417/20
- Solicita reparos no asfalto na Rua João Villar Péres, entre os nºs 392 e 404-1 - Jardim
Estoril, no trecho correspondente à parada de ônibus. 418/20 - Solicita limpeza em
bueiros situados na Rua Dr. Osmar Viana, ao lado do nº 67 e defronte ao nº 91 - Jardim
Estoril. 419/20 - Solicita limpeza em bueiros situados na Rua João Villar Péres, ao lado
do nº 11 - Jardim Estoril. 420/20 - Solicita a implantação de redutor de velocidade
(lombofaixa) na Rua Serafim Signorini. 421/20 - Solicita a instalação de lixeiras na
trilha de caminhada/ciclovia da Rua Júlio Mori, no trecho entre a Rua Profa. Josefa
Cubas da Silva e a Praça da Mulher. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 422/20 Solicita recapeamento asfáltico e pintura de sinalização de solo em todas as ruas das
Vilas Santa Maria, São Francisco e São João. 423/20 - Solicita retirada de galhadas em
todas as ruas do Residencial Parque das Flores e dos Jardins Matilde e Oriental. 424/20 Solicita melhorias na infraestrutura do Parque Minas Gerais - 1ª e 2ª Seções. 425/20 Solicita retirada de galhada na Rua Jornalista Francisco de Almeida, defronte ao n° 442 -

Parque Minas Gerais. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 426/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua João Moya Flores. 427/20 - Solicita
retirada de galhada na Rua Augusto Fernandes Alonso, ao lado da ETEC "Jacinto
Ferreira de Sá". Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 428/20 - Solicita
repintura da sinalização de solo "PARE" nos cruzamentos da Rua Pará, na Vila Perino.
429/20 - Solicita repintura das faixas de pedestres na Rua Dom Pedro I, próximo à EE
"Horácio Soares", na Vila Moraes. 430/20 - Solicita repintura da sinalização de solo
"PARE" nos cruzamentos da Rua Barão do Rio Branco, na Vila Perino. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 431/20 - Solicita poda de árvore e retirada de galhada na
Rua Pedro Fernandes Sândano n° 423, fundos. 432/20 - Solicita pintura de sinalização
de solo, inclusive indicando zona de embarque e desembarque de alunos, e instalação de
placas indicativas de área escolar defronte à EE "Prof. José Augusto de Oliveira", no
Jardim América. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 433/20 - Solicita
implantação de iluminação pública no trecho entre o Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB) e o Jardim Primavera, desde a ciclovia até a saída da linha
férrea. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 434/20 - Solicita a implantação de
redutores de velocidade ou lombofaixas na Avenida Fausto Matachana, próximo à EE
"Prof. José Augusto de Oliveira" - Jardim América. 435/20 - Solicita implantação de
redutores de velocidade e placas indicativas de limite de velocidade ao longo da Rua
Arlindo Luz. 436/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Manoel Joaquim Benatto. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 437/20 - Solicita
instalação de câmera de vídeomonitoramento no cruzamento da Rua João Bond com a
Rua Domingos Ângelo, na esquina da EMEF "Salem Abujamra". 438/20 - Solicita, em
caráter emergencial, iniciativa do setor de trânsito para prevenção de acidentes na Rua
João Bond, local onde não está sendo obedecida a sinalização de contramão, sentido ao
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato - Jardim Eldorado. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 439/20 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e
sarjetas dos Jardins Guaporé e Industrial, e das Vilas São Luiz e Nova Christoni. 440/20
- Solicita a recuperação ou reforma, bem como a pintura de sinalização de solo, em
todos os redutores de velocidade da Rua Dr. Antônio Prado. 41/20 - Solicita limpeza e
canalização do Córrego Água da Veada. 442/20 - Solicita a pintura de sinalização de
solo e instalação de placas de trânsito em todas as ruas do Jardim São Silvestre. 443/20 Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Manoel Miranda
Filho - Manégas - Jardim do Sol II. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 444/20 Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Padre Bruno Welter, em frente ao nº 211, no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 445/20 - Solicita troca de
lâmpada na Rua Maria Cunha de Souza nº 106, no Parque Minas Gerais. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 446/20 - Solicita pintura de solo e iluminação
com lâmpadas de LED em todas as vielas do Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 447/20 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Benedita Maria Goes, próximo ao nº 54, no Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:

448/20 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na
Rua Profa. Maria José Ferreira, próximo ao n° 100 - Jardim Santa Fé. 449/20 - Solicita
pintura de sinalização de solo (faixa de pedestre e PARE) em todas as ruas do Jardim
Guaporé. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 450/20 - Solicita troca de lâmpadas
em postes localizados na Rua Francisco Gonçalves de Almeida, na Vila Operária.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 451/20 - Solicita a implantação de
lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua José das Neves Júnior, defronte ao nº
626 - Jardim Matilde. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 452/20 - Solicita, em
caráter de emergência, limpeza em casarão abandonado, situado no final da Alameda
Manoel Ângelo Minucci, no Jardim Gabriela, por motivo de infestação de mosquitos e
mato alto. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 453/20 - Solicita
capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas do Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 454/20 - Solicita a instalação de assentos em todos os pontos de
ônibus do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 455/20 - Solicita que seja lavado com água
clorificada o Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves, para prevenção ao COVID-19. 456/20 - Solicita intensificação de limpeza,
com água clorificada, em bancos, banheiros e balcões no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, para prevenção ao COVID19. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 457/20 - Solicita melhorias na
infraestrutura da Vila Boa Esperança. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 458/20 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Milton de Abreu, em frente
ao nº 291. 459/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Milton de Abreu, em frente ao nº
51. 460/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Domingos Ângelo, em frente ao nº 27.
461/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Francelina Grossi Archangelo, em frente ao
nº 1.041. 462/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Ovídio Gregório de Jesus, em
frente ao nº 93. 463/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Eurico Amaral Santos,
em frente ao nº 105. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 464/20 - Solicita
limpeza em terreno na Rua Izaira Saladini Crivellari, defronte ao nº 221, pois o imóvel
está com mato alto e entulho. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
465/20 - Solicita a implantação de balanção de concreto na Rua Maria Cunha de Souza,
próximo ao cruzamento com a Praça Nelson de Camargo Nascimento - Parque Minas
Gerais. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas:
Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 107/20 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Vera Neide Hagi. Moção dos Vereadores Salim Mattar e Cícero de Aquino:
108/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sen Chan Fan. Moção do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 109/20 - De congratulações ao diretor espiritual irmão José
Roberto, responsável pela orientação da corrente de São Cristovão da Síria. Moção do
Vereador Salim Mattar: 110/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Tibério Bastos
Sobrinho. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 111/20 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Nelson Gomes da Silva. Moções do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo: 112/20 - De congratulações ao Locutor China Rose, pela grande audiência

durante sua programação na Rádio Itaipu FM, levando informação, música,
entretenimento e muita alegria aos lares de Ourinhos e região. 113/20 - De
congratulações aos Locutores Tião Medonho e Neuza Medonho, pelo sucesso de
audiência do Programa Rancho do Tião Medonho, na Rádio Itaipu FM. 114/20 - De
congratulações ao Locutor Marcos Elias, pelo grande sucesso do Programa Barretesão,
transmitido aos sábados pela Rádio Itaipu FM. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na
forma regimental. Apresentadas as matérias, o Senhor Presidente colocou em
deliberação as proposições remanescentes da 8ª Sessão Ordinária, de forma globalizada,
conforme solicitado pelo Vereador Edvaldo Lúcio Abel na sessão anterior. Foram
colocados em discussão os Requerimentos nº s 618 a 688/2020 e as moções nº s 95, 96 e
100 a 105/2020 remanescentes da 8ª Sessão Ordinária. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que a discussão e a votação dos
requerimentos e moções da 9ª Sessão Ordinária fossem votados de forma globalizada,
salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer um dos Senhores Vereadores. O
Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Senhor Vereador,
APROVADO por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente consultou os Senhores
Vereadores se havia alguma matéria a ser destacada. Não havendo matéria a ser
destacada, foram colocados em discussão os Requerimentos nº. s 693 a 735/2020 e as
Moções nº. s 109 e 112 a 114/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foram
colocados em votação, 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
deu continuidade à discussão dos demais requerimentos destacados remanescentes da 6ª
Sessão Ordinária. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 545/2020 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel que 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. O senhor Presidente informou
que já fizeram o uso da palavra na discussão do referido requerimento durante a sessão
anterior os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, REJEITADO com nove
votos contrários. Em seguida, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 569/2020
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que requer informações sobre a possibilidade de se
criar programa de prevenção ao vírus COVID-19 (Coronavírus), em Ourinhos. Fez o uso
da palavra o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o
Sr. Presidente consultou o Primeiro Secretário que se havia algum orador inscrito para o
uso da tribuna no primeiro expediente. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o

Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Em seguida, fizeram o uso da palavra na
tribuna os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Cícero de Aquino. O Senhor Presidente
fez uma correção referente à votação das matérias da 8ª Sessão Ordinária que foram
colocadas somente em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra para discutir
os referidos requerimentos e moções, foram colocados em votação, APROVADOS por
unanimidade. Dando continuidade ao uso da tribuna, fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Santiago de Lucas
Ângelo, Éder Júlio Mota, Alexandre Araujo Dauage, Edvaldo Lúcio Abel e Alexandre
Florencio Dias. Findo o horário do expediente, o Senhor Vereador Santiago de
Lucas Ângelo solicitou a supressão do intervalo regimental para dar continuidade
aos trabalhos. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Na sequência, 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. Não havendo matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal o Senhor
Vereador Cícero de Aquino. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Vice
Presidente Cícero de Aquino assumisse a sessão. Reaberta a sessão, continuaram
fazendo o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Raquel
Borges Spada. Logo após, o Senhor Vice Presidente Cícero de Aquino suspendeu a
sessão para que o Presidente Alexandre Florêncio Dias reassumisse a sessão. Reaberta a
sessão, continuaram fazendo o uso da palavra os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota e
Caio César de Almeida Lima. Não havendo mais orador inscrito para uso da palavra, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Nona 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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