ATA DA DÉCIMA 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 Prad o
Ao sexto dia do mês de abril 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 Décima 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 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 (quatorze Vereadores presentes). Havendo
número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária e
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. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento da Sra. Joelma Aparecida Mota. Em seguida, o Senhor Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Leila
Santos. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Natanael. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Antônio
Marcos de Oliveira. O Senhor Presidente solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Cristina. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da
9ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Dando continuidade, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos. Requerimento nº
566/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos. Requerimentos nº s 275, 535 e
572/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº s 215, 254, 324,
329, 335, 393, 411, 413, 414, 416, 418, 420, 421, 497, 499, 501, 502, 506, 507, 508,
511, 551, 554, 555, 558, 560, 561, 570 e 571/2020 do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; Requerimento nº 402/2020 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº s
389, 463, 469, 474, 475, 526, 528, 574, 575, 576 e 609/2020 do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado, Requerimentos nº s 455 e 544/2020 do Vereador Cícero de Aquino;

Requerimentos nº s 107,110, 126, 165, 216, 218, 375, 376, 377, 380, 383, 493, 538 e
550/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº s 438 e 453/2020 do
Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº s 537 e 603/2020 do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº s 295, 303, 305, 348, 360, 361, 362, 363, 365, 366,
367, 426, 436, 447, 517, 540 e 588/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada;
Requerimento nº 584/2020 do Vereador Salim Mattar; Requerimentos nº s 531, 564, 579
e 616/2020 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ofício 237/2020/GIGOV/BU, da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando liberação de recursos financeiros em
31/03/2020, no valor de R$ 1.435.839,50 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil,
oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). 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 Lei nº 17/2020 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que cria o “Dia
Municipal de Enfrentamento à Fibromialgia” e dá outras providências. Projeto de Lei
nº. 18/2020 de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada que institui a “Semana
Municipal de Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis” no Município de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar n° 9/2020 de
procedência da Mesa Diretora que revoga a Lei Complementar nº 1.074, de 24 de março
de 2020, e dá outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às
comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o
regimento interno. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, aos
Projetos de Lei nº s 03, 04, 05 e 06/2020: Parecer do relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 03/2020. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Alexandre
Araujo Dauage, que autoriza, no âmbito do município de Ourinhos, o reconhecimento da
visão monocular como deficiência e dá outras providências, não havendo nenhum óbice,
e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao
que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo, recomendando que a matéria seja encaminhada à Comissão de Saúde e
Assistência Social para manifestação. Sala das Comissões, 1º de abril de 2020.
Alexandre Araujo Dauage – Presidente; Caio César de Almeida Lima - Relator; Edvaldo
Lúcio Abel – Membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei nº 04/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que institui o
Fundo Municipal de Agricultura e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e
como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo,
recomendando que a matéria seja encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento
para a realização de pelo menos 2 (duas) audiências públicas e manifestação, conforme
recomendação jurídica. Sala das Comissões, 1º de abril de 2020. Alexandre Araujo
Dauage – Presidente; Caio César de Almeida Lima - Relator; Edvaldo Lúcio Abel –

Membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
05/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que institui a Política de
Educação Ambiental no Município de Ourinhos e dá outras providências, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a
opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo, recomendando que a matéria seja encaminhada à Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente para a realização de pelo menos 2 (duas)
audiências públicas e manifestação, conforme recomendação jurídica. Sala das
Comissões, 1º de abril de 2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente; Caio César de
Almeida Lima - Relator; Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do relator da Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 06/2020. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dá
outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo, recomendando que a
matéria seja encaminhada às Comissões de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente e
de Saúde e Assistência Social, para que atuem em conjunto na realização de pelo menos
2 (duas) audiências públicas e emissão de pareceres, bem como à Comissão de Finanças
e Orçamento para manifestação, conforme recomendação jurídica. Sala das Comissões,
1º de abril de 2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente; Caio César de Almeida
Lima - Relator; Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Os projetos, cujos pareceres favoráveis
acabam de ser lidos, serão encaminhados às demais comissões competentes. Na
sequência, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à
10 ª Sessão Ordinária de 2020. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Santiago de
Lucas Ângelo solicitou a retirada do Requerimento nº. 780/2020. O Primeiro Secretário
realizou a apresentação dos Requerimentos apresentados à mesa: Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 736/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se efetivar parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e costureiras voluntárias,
visando a confecção de máscaras. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 737/20 - Requer informações sobre quais ações estão sendo executadas pelo
Município no combate aos focos de mosquitos Aedes Aegypti, transmissores da dengue.
Requerimentos do Vereador Abel Diniz Fiel:738/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.444/2019, que solicita a implantação de redutores de velocidade na Rua
Cardoso Ribeiro, desde seu início até a Rodovia Raposo Tavares. 739/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.563/2019, que solicita retirada de entulhos de
demolição feita pela Prefeitura Municipal em casa abandonada na Rua Arlindo Bettio,
ao lado do NEI "Curumim". Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
740/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar vidro na recepção da
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", separando funcionários e pacientes, como já ocorre na
Santa Casa. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 741/20 - Reitera, em seu

inteiro teor, a Indicação nº 1.550/2018, que solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" ao redor da Rotatória São Judas Tadeu, na Avenida
Luiz Saldanha Rodrigues. 742/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 735/2018,
que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Rua João Rafael Bardi (Faé) - Jardim São Carlos. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 743/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
comunicar previamente a população, através de propaganda oficial ou outros meios,
quanto ao cronograma de visitas às residências, pelo setor de Combate a Endemias.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 744/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 457/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua André Esteves Lopes, Rua Altamiro Pinheiro, Rua Antônio Delfino
Sobrinho, Rua Augusto Meneses da Costa, Rua Dezesseis, Rua Dario Alonso, Rua
Domingos Fernandes Grillo, Rua Adolpho Alonso Ferreira, Rua Agostinho Paiva, Rua
Emília Terçariol Tocalino, Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra, Rua José Pedroso, Rua
José Luiz Lemos Medalha, Rua José Maia de Oliveira - Vicentino, Rua José do
Patrocínio, Rua Jornalista Francisco de Almeida, Rua João Hernandes, Rua Marcelo
Caldara, Rua Gonçalves Ledo, Rua Maria Cunha de Souza, Rua Nelson de Camargo
Nascimento, Rua Osório Alves da Silva, Rua Nilso Gaspar, Rua Dois, Rua Motorista
Ariosto Ferrari, Rua Sebastião Domingos Arantes, Rua Takao Kichise, Rua Vinte e
Cinco, Rua Vinte e Dois, Rua Vinte e Seis, Rua Antônio Soares da Silva e Rua Prof.
Francisco Dias Negrão. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 745/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 337/2020, que requer informações sobre
a possibilidade de se dar continuidade ao recapeamento asfáltico da Rua Vitório
Christoni, tendo em vista que foi parado na altura do nº 638. 746/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 134/2020, que requer informações sobre a possibilidade
de se criar um programa municipal para que sejam revitalizadas todas as áreas verdes do
Município. 747/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 135/2020, que
requer informações sobre a possibilidade de se implantar ecopontos em regiões de nosso
Município. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 748/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar um serviço de atendimento telefônico
e online para portadores de síndrome do pânico. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 749/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
ampla divulgação, mediante uso de carros de som e panfletagem, de forma a atingir
todas as residências do município, com o objetivo de conscientizar a população no
combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue. Requerimentos do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 750/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se lavar com água clorificada as ruas e calçadas no entorno do Lar Santa Tereza
Jornet. 751/20 - Requer informações sobre quais medidas estão sendo adotadas para
evitar a contaminação de pessoas em situação de rua pelo novo Coronavírus.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 752/20 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, em parceria com outras
secretarias como Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de

Saúde e Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se
disponibilizar um local com estrutura necessária para que nesse tempo de pandemia os
moradores em situação de rua e vulnerabilidade possam ser acolhidos. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 753/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir ciclovia na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), interligando
o Jardim Guaporé, Jardim Industrial e a Vila São Luiz. Requerimentos do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 754/20 - Requer informações sobre a possibilidade da retirada
imediata de três tubos de concreto da Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo, no
Jardim Europa, ao lado do prédio da Polícia Ambiental. 755/20 - Requer as devidas
providências para notificação do proprietário do imóvel localizado na Rua Euclides da
Cunha nº 951, sobre a necessidade de se reformar a calçada. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 756/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar uma Base da Polícia Militar, no Conjunto Habitacional
Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 757/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.681/2018, que solicita
instalação de lâmpadas nos postes nºs 33/70 e 35/70, localizados na Rua Prof. Francisco
Dias Negrão - Jardim América, ao lado do Centro de Serviços Servidor Carlos Machado.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 758/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se transferir a central de vagas em creche para o Centro de
Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy. 759/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula da
EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). 760/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar horta comunitária no Jardim Guaporé. 761/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Prof. Aparecido Gonçalves
Lemos, no Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground, academia de saúde, pista
de caminhada, bancos, etc. 762/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.564/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça José
Ferreira de Castro - Vila Kennedy -, com a instalação de playground, academia da saúde,
pista de caminhada, bancos de concreto, dentre outros. 763/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na EMEI "Angelina Perino", na Vila
Perino. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 764/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar um programa de entrega em domicílio de
medicamentos de uso contínuo, para usuários que sejam PCD, idosos ou tenham
dificuldades de locomoção. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 765/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.724/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura na EMEF "Profa.
Josefa Navarro Lemos", principalmente na fachada da unidade de ensino. 766/20 Requer informações sobre a possibilidade de se designar vigias para as praças públicas
do Município. 767/20 - Requer informações sobre os planos e ações que serão realizados
para melhorar a fluidez do trânsito na área central do Município. 768/20 - Requer
informações sobre as construções existentes próximas aos córregos e em áreas de risco e
de preservação permanente no perímetro urbano do Município. 769/20 - Requer

informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no pontilhão da Avenida
Jacinto Ferreira de Sá, de forma que possibilitará a travessia mais segura para
cadeirantes, ciclistas, pedestres e mães com carrinho de bebê. 770/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação pública nas passarelas de
pedestres existentes sobre a Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano do
Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 771/20 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar melhorias ou reforma dos
banheiros do Velório Municipal. 772/20 – Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos para a redução de salário dos Vereadores, Assessores, Prefeito, VicePrefeito, Secretários, Cargos de Confiança e Função de Confiança em geral, do
Legislativo, Executivo e Autarquias, e que esta economia seja encaminhada para a Santa
Casa Municipal de Ourinhos para equipamento de UTI durante o prazo dessa pandemia
de COVID-19. 773/20 - Requer informações a respeito do nível de escolaridade de todos
os Cargos de Confiança e Funções de Confiança da Prefeitura e Autarquias, do
Município de Ourinhos. 774/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
encaminhar o parecer jurídico e justificativa da viagem realizada em setembro de 2019,
com a empresa Debusto Batista Transportes e Locações, no valor de R$ 3.832,00, na
distância de 800KM, com 3 peruas. 775/20 - Requer informações a respeito do corte no
transporte de pacientes de Ourinhos com agendamentos confirmados de exame e
médicos para o Hospital do Amor de Barretos. 776/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.144/2019, que reitera o Requerimento nº 304/2019, que requer
informações a respeito da atual situação da documentação do Ginásio Municipal de
Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho” e de suas respectivas dependências.
777/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.130/2019, que reitera o
Requerimento n° 328/2019, que requer informações a respeito de cronograma e ações
para criar o programa de plantas online, para garantir agilidade na aprovação de
projetos, conforme plano de governo apresentado. 778/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 95/2020, que reitera o Requerimento nº 2.108/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação do
chamado “bueiro inteligente”, que consiste na instalação de um coletor (filtro ou
peneira) de resíduos sólidos na entrada das bocas de lobo ou galerias de escoamento de
água. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 779/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de a Prefeitura prorrogar o vencimento das parcelas
do IPTU, referente ao exercício 2020, por 01 (um) ou mais meses que entender
necessário, em virtude da Pandemia COVID-19. Requerimento do Vereador Santiago
de Lucas Ângelo: 780/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, sobre todas as viagens realizadas pelos seus servidores,
especificando nome, destino e valores gastos, de janeiro de 2020 até a presente data.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 781/20 - Requer informações sobre a
possibilidade da segurança noturna na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", atualmente
realizada pela Guarda Patrimonial, ser substituída pela contratação de vigias noturnos,
visando garantir a segurança de funcionários e pacientes. 782/20 - Requer informações

sobre a possibilidade de se executar ações para que não parem a realização das cirurgias
eletivas e exames em nosso Município, visto que a demora desses procedimentos podem
prejudicar seriamente a saúde dos munícipes. Requerimento do Vereador Aparecido
Luiz: 783/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de
caminhada em torno do Córrego Monjolinho, no Jardim Ouro Verde. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 784/20 - Requer a retirada do Requerimento nº
780/2020, da pauta dos trabalhos legislativos. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 785/20 - Requer a retirada da Indicação nº 493/2020, da pauta dos trabalhos
legislativos. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou a
retirada da Indicação nº. 493/2020. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
466/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim
Nazareth. 467/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em todas as ruas da Vila Nossa
Senhora de Fátima. 468/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na
Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, no trecho entre a Rua João Lopes Martins e a
Rua do Expedicionário. 469/20 - Solicita limpeza da boca de lobo situada na Rua Fábio
Francisco Bordim de Camargo, defronte ao n° 892. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 470/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua José Geraldo Beltrami "Zezo". Indicação do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 471/20 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Gaspar Ricardo, defronte ao Cemitério Municipal. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 472/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" na Rua Ângelo Sedassari, entre as Ruas Moacir Cassiolato,
Profa. Nilse de Freitas e Machado Florence - Vila Boa Esperança. 473/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
das Ruas Dr. Caio Mizubuti, Inelcino José de Oliveira, Manoel da Silva Mano, Dra.
Nilza Lemes de Oliveira e José Wilson Minucci, e nas Travessas Dois, Três, Cinco, Seis
e Sete - Vila Soares. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 474/20 - Solicita
construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Agostinho Paiva e Osório
Alves da Silva. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 475/20 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Estoril. 476/20 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Paris.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 477/20 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Moacir Cassiolato, entre a
Avenida Henrique Migliari e Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra. 478/20 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" nas Ruas Vereador
Ary Archangelo Cardoso de Mattos, dos Trabalhadores e Cooperado José Francisco de
Almeida. 479/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos", bem como pintura de sinalização de solo, em toda a extensão da Rua Alberto
Mori. 480/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Natalino Alves Machado. 481/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Ângelo Martins. Indicação do Vereador Mário

Sérgio Pazianoto: 482/20 - Solicita, com urgência, poda de árvore localizada na Rua
Euclides da Cunha, próximo ao n° 951. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 483/20 - Solicita melhorias e pintura na quadra esportiva da EMEF "Pedagogo
Paulo Freire". 484/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) na Rua Jamil Chequer, no Loteamento Águas do Eloy. 485/20 - Solicita
recuperação de quebra-molas na Avenida José Marques de Souza. 486/20 - Solicita
implantação de lombofaixa na Rua Lourenço Jorge, próximo à EMEF "Prof. Francisco
Dias Negrão". 487/20 - Solicita pintura de sinalização de solo de todas as vielas da Vila
Christoni. 488/20 - Solicita substituição da iluminação pública, por lâmpadas de LED,
em todas as vielas da Vila Christoni. 489/20 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Domingos Ângelo. 490/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas,
defronte ao nº 483. 491/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebramolas) na Rua Elvira Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 280 - Vila Operária. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 492/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Francisco
Constante Netto, no trecho compreendido entre as Ruas Alice Ribeiro da Silva e Luiz
Nogueira. 493/20 - Solicita instalação de câmeras de videomonitoramento no entorno da
Praça Alberto Marques - “Sr. Liberto” e na rotatória defronte ao Centro POP. 494/20 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua José
Vendramini, entre as Ruas Alberto Mori e Marina Cardana Campeão. 495/20 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Silva Jardim,
entre as Ruas Governador Armando Sales e Rio de Janeiro. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 496/20 - Solicita limpeza em torno do Córrego Monjolinho, no Jardim
Ouro Verde. 497/20 - Solicita melhorias na infraestrutura do Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 498/20 - Solicita
providências sobre o surgimento de escorpiões nas casas localizadas na Rua Narciso
Migliari, que fazem fundo ao Centro Social Urbano – CSU. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 499/20 - Solicita retirada de entulho próximo ao campo de futebol da
Associação de Moradores de Bairro do Jardim das Paineiras. Logo após, o Primeiro
Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 115/20 - De pesar pelo falecimento de Luiz Bertodo. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 116/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Idal da
Cunha. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 117/20 - De repúdio pelo
ocorrido com a enfermeira Patrice Graciele Cardoso, na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
Moção do Vereador Cícero de Aquino:118/20 - De congratulações ao Sr. Márcio
Antônio da Silva, proprietário da Panificadora RVM, por ter completado 19 anos no
comércio ourinhense. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 119/20 - De
congratulações à Usina São Luiz, à UNIFIO e à Nova Alcântara, pela excelente parceria
que resultou na doação de álcool 70% ao município de Ourinhos e região, em especial às
entidades, unidades de saúde e pontos de atendimento à população durante o período de
pandemia COVID-19. Moções do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 120/20 - De

congratulações à Renovadora de Cabines Sipriano, pelos relevantes serviços prestados
em nosso Município. 121/20 - De congratulações ao Cabo PM Fábio Aparecido da Silva,
pelo excepcional trabalho que vem realizando há 19 anos na corporação da Polícia
Militar do Estado. 122/20 - De congratulações ao servidor público municipal Maximino
Jesue (Max), pelos 39 anos de excelentes serviços prestados com extrema dedicação e
amor, no cargo de Eletricista, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras. 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.
Não havendo pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s. 736 a 783/2020 e as Moções nº s. 117 a 122/2020. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Caio César de Almeida Lima,
Mário Sérgio Pazianoto, Éder Júlio Mota, Aparecido Luiz, Anísio Aparecido Felicetti,
Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou as matérias em votação,
APROVADAS por unanimidade. O Senhor Presidente informou que, com 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.
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. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova
chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental: Abel Diniz
Fiel, 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 (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente
colocou em discussão o 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. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia e nenhum orador inscrito para explicação pessoal o Senhor Presidente
convocou os Senhores Vereadores para a Segunda Sessão Extraordinária, a ser realizada
após o encerramento da presente sessão, para apreciação do Projeto de Lei
Complementar nº. 09/2020. O Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Décima 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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