ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – QUARTO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e
quatro 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 Primeira 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 do Senhor Fabrício Gomes da
Silva e da Senhora Jaqueline Hernandes. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da jovem
Maria Cristina Garcia dos Santos. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio
Mota solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Edson Francisco da Silva.
Por questão de ordem, solicitou um minuto de silêncio o Senhor Vereador Alexandre
Araujo Dauage pelo falecimento do Sr. Hélio Gomes. 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 10ª Sessão Ordinária e da 2ª Sessão Extraordinária,
APROVADAS por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável da Comissão de
Finanças e Orçamentos emitido ao Protocolo nº R-00000226/2020-69 de 2020-30-27:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo R00000226/2020-69 de 2020-30-27, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 54/2020, 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 fevereiro de
2020, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,

sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões,
8 de abril de 2020. Aparecido Luiz – Presidente; Anísio Aparecido Felicetti - VicePresidente; Abel Diniz Fiel – Membro. Feita a leitura, o Senhor Presidente informou que
o citado expediente ficará à disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa.
Em seguida, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas
à 11 ª Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a leitura dos
requerimentos apresentados: Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
786/20 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, sobre o
cronograma de construção de poços artesianos e reservatórios de água no Município.
787/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre na
Praça Manoel Lopes, na Vila São José. 788/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a Praça Marcelo Arthuzo da Silva, bem como instalar
academia da saúde, playground, pista de caminhada, bancos de concreto, dentre outros.
789/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura, bem como
realizar melhorias e pintura, na quadra poliesportiva da Praça Prof. Mário César de
Oliveira, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 790/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta no NEI "Mário de
Andrade", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 791/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta no NEI "Maria Braz",
no Jardim Guaporé. 792/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
quadra coberta na EMEI "Nhandeara". Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
793/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.301/2018, que solicita melhorias
no redutor de velocidade da Rua Vitório Christoni, defronte ao nº 912. Requerimento
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 794/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar fiscalização no imóvel situado na Rua Geremias Bortolato nº
64, com o objetivo de verificar o motivo da emissão do forte cheiro e notificar o
proprietário com as devidas providências para solucionar esse problema que vem
incomodando os munícipes adjacentes. Requerimento dos Vereadores Abel Diniz Fiel
e Santiago de Lucas Ângelo: 795/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
liberação dos trailers para atendimento presencial durante a quarentena, de acordo com o
Decreto nº 7.249/2020, que admitiu o atendimento presencial em bares, lanchonetes,
restaurantes e padarias, obedecendo as medidas de prevenção para conter a disseminação
do COVID-19 e proibindo o consumo no local. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 796/20 - Requer informações sobre o número de pessoas beneficiadas pela
Lei nº 6.371, de 6 de outubro de 2017, durante o período de sua publicação até a
presente data. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 797/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.215/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de estudos visando um novo projeto de acesso de ônibus interestaduais e
intermunicipais ao Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 798/20 Requer informações da Secretaria Municipal de Assistência Social com relação às
doações de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, afetadas pelo

isolamento social. 799/20 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei nº 6.287,
de 2 de maio de 2016, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição
para concurso público municipal de candidatos desempregados. 800/20 - Requer
informações a respeito dos casos de dengue no Município de Ourinhos. 801/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.106/2017, que requer informações sobre as
providências tomadas com relação à disponibilização e à divulgação de número de
telefone e endereço de e-mail para denúncias de focos da Dengue, conforme a Lei n°
5.935, de 21 de maio de 2013. 802/20 - Requer informações a respeito da possibilidade
de se adequar a Lei nº 5.351, 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", para melhor atender a população durante este período de pandemia, evitando
aglomeração de pessoas nas unidades de saúde, principalmente idosos ou pessoas com
comorbidade, ou seja grupo de risco. 803/20 - Requer informações sobre as notificações
e medidas tomadas com os imóveis em área de risco pela não observância da legislação
relativa ao combate à Dengue, de janeiro de 2017 até a presente data. 804/20 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar estudos para desenvolver parcerias
entre secretarias do executivo e empresas privadas, na condição de trabalhos voluntários
de arrecadação e doação de alimentos, roupas e cobertores para os moradores de rua, não
só no período de pandemia, mas como solidariedade no período necessário até que a
Prefeitura tenha condições de cuidar e prestar toda assistência e reabilitação necessária a
esse grupo, inserindo-os novamente na sociedade de forma digna. 805/20 - Requer
informações a respeito de como está sendo realizada a campanha de vacinação contra a
gripe nas unidades de saúde do Município. 806/20 - Requer informações a respeito da
situação atual do Cemitério Municipal de Ourinhos, considerando e atualizando as
respostas do Requerimento nº 1.133/2019. 807/20 - Requer informações a respeito da
situação do convênio/parceria entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e o Hospital do
Amor de Barretos para agendamentos e encaminhamento de pacientes deste Município.
808/20 - Requer cópia do processo administrativo de parceria entre a Prefeitura
Municipal de Ourinhos e a Associação Santa Casa de Misericórdia para uso do Grande
Hotel, nos atendimentos dos casos de isolamento do COVID-19. Na sequência, o
Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 500/20 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação
de placas regulamentadoras no cruzamento entre as Ruas José Corrêa Custódio e Prof.
Francisco Dias Negrão, na Vila Sândano. 501/20 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em trecho da Rua Raphael Noschesi e da Estrada Vicinal
Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP). 502/20 - Solicita poda de árvores,
pintura de sinalização de solo e limpeza das bocas de lobo, guias e sarjetas da Rua
Valentim Gentil. 503/20 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas
de sinalização de trânsito na Rua Alberto Mori, nos cruzamentos com: Rua Gonçalves
Ledo, Rua Antônio Delfino Sobrinho e Rua Marechal Cândido Mariano da Silva
Rondon, bem como próximo à EMEF “Profa. Evani Maioral Ribeiro Carneiro”, no

Parque Minas Gerais. 504/20 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de
placas de trânsito no cruzamento da Rua Antônio Alexandre Consoni Viganó com a Rua
Eduardo Peres, no Jardim Manhatan. 505/20 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Brasil, defronte ao nº 243. 506/20 - Solicita
revitalização e melhorias na Praça Toshio Tone (Praça das Cerejeiras), no Jardim Ouro
Verde, com a instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada, bancos
de concreto, dentre outros. 507/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão
do Jardim Flórida. 508/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebramolas) na Rua João Rodrigues, defronte ao nº 616, no Residencial Vandelena Moraes
Freire. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 509/20 - Solicita retirada de galhada
na Rua Telésphoro Tupiná, altura do nº 53, no Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. 510/20 - Solicita melhorias na iluminação pública da pista de caminhada em
torno do Córrego Monjolinho, no Jardim Ouro Verde. 511/20 - Solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua José Justino de Carvalho, altura do n°. 1.775, no Jardim
Matilde. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 512/20 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Ataliba Leonel, entre as Ruas Silva Jardim e Joaquim de Azevedo Jornalista. 513/20 - Solicita providências em relação ao lixo que vem sendo descartado
por munícipes em terreno baldio, na Rua 13 de Maio, próximo ao n° 571. 514/20 Solicita erradicação de árvore na Rua Domingos Ângelo, defronte ao n° 276 Jardim
Eldorado. 515/20 - Solicita roçada e retirada de entulho em terreno localizado na Rua
Duque de Caxias, ao lado do nº 2.374 - Vila Brasil. Indicações do Vereador Aparecido
Luiz: 516/20 - Solicita troca das lâmpadas da Praça Francisco Apparecido de Carvalho
"Chico Carvalho", situada entre a Rua José Justino de Carvalho e Rua São Pedro do
Turvo. 517/20 - Solicita manutenção, com compactação de solo e contenções, na caixa
de areia situada na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, no Jardim São Silvestre,
altura do cruzamento com a Rua Ricardo Otero. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 518/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” na Rua Vitório Christoni, no trecho entre a Rua João Antônio Bueno e a
rotatória entre as Ruas Henrique Pontara e Celestino Lopes Bahia. 519/20 - Solicita a
instalação de mais redutores de velocidade e placas indicando o limite de velocidade na
Rua Vitório Christoni, no trecho entre a Rua João Antônio Bueno e a rotatória das Ruas
Henrique Pontara e Celestino Lopes Bahia. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel:
520/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Padre Rui Cândido da
Silva, próximo ao n° 1.202. 521/20 - Solicita instalação de placas indicativas com os
dizeres "Proibido jogar lixo", bem como o número de telefone para denúncias, na Rua
Raul Pinto da Fonseca - Jardim Santa Fé. 522/20 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Pedro Alexandre, defronte ao nº 1.068 - Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 523/20 - Solicita retirada
de galhada na Rua Telésphoro Tupiná nº 163, no Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi. 524/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Jairo Adalberto Bertaia, em
frente ao nº 113, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 525/20 - Solicita
retirada de galhada na Rua Arlindo Bettio, em frente ao nº 225, no Conjunto Residencial

de Interesse Social Itajubi. 526/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Sérgio Emygdio
de Faria – Sérgio Farmacêutico, em frente ao nº 225, no Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi. 527/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Ipaussu, em frente
aos nº s 395 e 453, no Jardim Matilde. 528/20 - Solicita retirada de galhada na Rua João
Rolli, em frente ao nº 458, no Jardim Matilde. 529/20 - Solicita retirada de galhada na
Rua Maria Cavezalli Mella, em frente ao nº 595, no Jardim Matilde. 530/20 - Solicita
retirada de galhada na esquina da Rua Maria Cavezalli Mella com a Rua São Pedro do
Turvo, no Jardim Matilde. 531/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Maria Cavezalli
Mella, em frente ao nº 447, próximo à UBS "Enfermeiro Célio Massoni", no Jardim
Matilde. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 532/20 - Solicita
retirada de galhada na Rua Francelina Grossi Archangelo, defronte ao n° 1.012. 533/20 Solicita retirada de galhada na Rua Joaquim Pedroso, defronte ao nº 52. 534/20 - Solicita
retirada de galhada na Rua Machado Florence, defronte ao nº 187. 535/20 - Solicita
limpeza de guias e sarjetas na Rua Machado Florence, no trecho compreendido entre os
nº s 7 e 180. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio ABel: 536/20 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Rua Japão, principalmente no trecho compreendido entre as Ruas
Duque de Caxias e Francisco Sales Eulálio. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 537/20 - Solicita limpeza de bueiros no cruzamento entre as Ruas Domingos
Bellei e Júlio César Acosta Chimenes, no Jardim Paris. Indicação do Vereador Cícero
de Aquino: 538/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Nelson Minucci e das Avenidas Presidente Goulart,
Santino Brianezi e Perimetral Dois. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 539/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Satoro
Maeda - Vila São Luiz. 540/20 - Solicita providências para que seja fechado o bueiro na
Rua Antônio Luiz Golfette, situado próximo ao nº 181 - Jardim do Sol II. 541/20 Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Quatro - Jardim do Sol II.
542/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Luiz
Golfette - Jardim do Sol. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 123/20 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Jair Fortunato Sttoco. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 124/20 - De pesar pelo falecimento de Maria Cristina Garcia dos Santos.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 125/20 - De congratulações à
Mercearia Oliveira, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município. Moção do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 126/20 - De congratulações e aplausos ao Deputado
Estadual Ricardo Rossi Madalena PL/SP, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade de Ourinhos e região. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 127/20 De congratulações ao Dr. Roque Quagliato, ao Reitor Mestre Murilo Angeli dos Santos e
a toda Direção do Corpo Docente e Equipe Técnico-Pedagógica da UNIFIO, por
cederem prontamente o pavilhão do curso de Odontologia à Santa Casa de Ourinhos
para uso no atendimento ao COVID-19, em caso de necessidade. Moção do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 128/20 - De pesar pelo falecimento de Walderico Jacintho
de Moraes. 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. 786 a 808/2020 e as Moções nº s. 125 a 127/2020. Ninguém
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.
Na sequência, o Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretário se havia algum
Vereador inscrito para o uso da tribuna no primeiro expediente. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Caio César de Almeida Lima, Abel Diniz Fiel, Mário Sérgio
Pazianoto, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Raquel Borges
Spada, Anísio Aparecido Felicetti e Santiago de Lucas Ângelo. Findo o horário do
expediente, o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima 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 e nenhum orador
inscrito para explicação pessoal o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Décima Primeira 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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