ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA – QUARTO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prad o
Ao quarto dia do mês de maio 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 Quarta Sessão Ordinária do
presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. Feita a
chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel, Alexandre
Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido
Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino,
Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio
Pazianoto, 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 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. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 13ª Sessão
Ordinária, APROVADA por unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Aparecido de Oliveira. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. José Carlos Salata. Em seguida,
o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Expediente de
Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos
Requerimentos nº s 231, 234 e 568/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos.
Requerimentos nº s 272, 310, 349, 601 e 617/2020 do Vereador Alexandre Araujo
Dauage; Requerimentos nº s 251, 256, 265, 283, 412, 417, 419, 500, 510, 512, 549 e
559/2020 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº 403/2020 do
Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 236 e 359/2020 do Vereador Caio César
de Almeida Lima; Requerimentos nº s 208, 284, 285, 286, 288, 289, 378, 465, 466, 470,
523, 530, 573, 575, 577 e 611/2020 Carlos Alberto Costa Prado, Requerimento nº
370/2020 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 127, 183, 185, 190, 220,
225, 226, 227, 228, 229, 382, 396, 491, 515 e 591/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel; Requerimentos nº s 201, 269, 398 e 565/2020 do Vereador Flávio Luís Ambrozim;
Requerimentos nº s 358 e 602/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;

Requerimentos nº s 64, 239, 292, 302, 304, 350, 352, 427, 428, 429, 434, 486, 516, 519,
536 e 617/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº 582/2020 do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ofício 20052329/DJCA, da CPFL SANTA CRUZ,
em resposta aos Requerimentos nº. 705/2020, do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, e nº.
721/2020, do Vereador Flávio Luís Ambrozim. Os Ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. A seguir, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
contrário da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei Complementar nº
10/2020: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que revoga as Leis
Complementares nº 1.072, de 24 de março de 2020 e 1.073, de 24 de março de 2020
e dá outras providências, como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, declaro
CONTRÁRIO meu Parecer, nos moldes do parecer jurídico, uma vez que a revogação
das leis em questão implicará na redução de vencimentos, contrariando o disposto no
inciso XV, art. 37, da Constituição Federal. Além disso, conforme consta na justificativa
do projeto, o que fundamenta as revogações é a recomendação do Ministério Público,
porém, sem acompanhar um estudo técnico pormenorizado que comprove sua
necessidade e eficiência. Há que se considerar ainda que a Comissão não é contrária à
adoção de medidas de contingenciamento, ainda mais no contexto pandêmico atual. Ao
contrário, defendemos que tais medidas devem ser estudadas e implementadas de forma
criteriosa e com dados precisos, porém, dentro dos ditames preconizados pela
Constituição Federal. A revisão geral anual é um direito do servidor público previsto
constitucionalmente. Desta forma, em todos os exercícios anteriores e no atual tramita
projeto de lei objetivando a sua concessão, obedecendo as disposições orçamentárias
estipuladas no exercício anterior. Ressalta-se que o percentual concedido foi
correspondente à média da inflação acumulada nos últimos 12 meses, de acordo com o
mesmo percentual concedido aos servidores do Tribunal de Contas do Estado e a alguns
municípios vizinhos, da mesma circunscrição ministerial, sendo que não há notícias, até
a presente data, de recomendação similar à que o Município recebeu. Sala das
Comissões, 30 de abril de 2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente; Caio César de
Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Realizada a leitura
do parecer, o Sr. Presidente colocou em discussão o parecer CONTRÁRIO da Comissão
de Justiça e Redação. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre
Araujo Dauage, Abel Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Mário Sérgio Pazianoto, Edvaldo
Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim e Caio César de Almeida Lima. Não havendo mais
quem queira se manifestar, o Senhor Presidente colocou em votação nominal,
APROVADO o parecer contrário com quatorze votos favoráveis. Aprovado o parecer
contrário e com base no Artigo 169, Parágrafo 1º e Inciso II, o Senhor Presidente
proclamou a REJEIÇÃO do Projeto de Lei Complementar nº. 10/2020 e determinou o
arquivamento do processo à secretaria da casa. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de
Justiça e Redação emitidos aos Projetos de Lei nº s 17, 18, 19 e 22/2020 e da Comissão

de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 12/2020 : Parecer do
relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 17/2020. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o “Dia Municipal de
Enfrentamento à Fibromialgia” 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.
Sala das Comissões, 30 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 18/2020. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, 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, 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. Sala das Comissões, 30 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 19/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que cria a “Ação
Voluntária de Confecção de Máscaras de Tecidos” para a proteção contra o COVID-19
em 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. Sala das
Comissões, 30 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 22/2020. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr.
Prefeito Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da
Lei Orçamentária de 2021, 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. Sala
das Comissões, 30 de abril de 2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente; Caio César
de Almeida Lima - Relator; Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 12/2020.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Salim Mattar, que dispõe sobre a publicação pelo Poder
Executivo, através de site eletrônico oficial de forma anual, acerca da aplicação das
emendas parlamentares recebidas pelo Município de Ourinhos e dá outras providências,
não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dados opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de

abril de 2020. Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator; Cícero de Aquino –
Vice-Presidente e Aparecido Luiz – 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
14 ª Sessão Ordinária de 2020. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Flávio Luís
Ambrozim solicitou a retirada do Requerimento nº. 919/2020. O Primeiro Secretário
realizou a apresentação dos Requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 889/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula da
EMEF "Dr. Salem Abujamra". 890/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula do NEI "Vereador
Álvaro Ribeiro de Moraes – Vico". 891/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar melhorias e ampliação do calçamento do Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi, no Jardim América. 892/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar mão dupla de direção na Rua 13 de Maio, no trecho compreendido entre as
Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio Prado. 893/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir quadra esportiva coberta no NEI "Benedita Fernandes
Cury", no Parque Minas Gerais. 894/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir quadra esportiva coberta na EMEI "Manuel Bandeira". Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 895/20 - Requer informações da SAE Superintendência de Água e Esgoto - sobre as contas de água e esgoto de
estabelecimentos comerciais que se encontram fechados devido ao Coronavírus
(COVID-19). Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 896/20 - Requer
informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e Licenciamento, desenvolver um Projeto Técnico para implantação de uma
alça de acesso na Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, nas proximidades do Clube
Atlético Ourinhense. 897/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
calçada na Rua Pedro Fernandes Sândano, entre a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua
Ezequias Nogueira de Souza, no Jardim América. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 898/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
pista de caminhada na Avenida Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino", nos
Residenciais Ville de France I, II e III. 899/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar uma rotatória na Rua Vicente Ernesto de Lucca, próximo
ao nº 460. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 900/20 - Requer
informações esclarecendo se os equipamentos de segurança instalados nos órgãos
públicos do município de Ourinhos pela empresa Service Comércio de Alarmes Santa
Cruz do Rio Pardo LTDA - ME são de propriedade do próprio município ou da empresa
em questão. 901/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal a respeito dos gastos
com câmeras de videomonitoramento da empresa Service Comércio de Alarmes Santa
Cruz do Rio Pardo LTDA - ME, mês a mês, desde a implantação até a presente data,
incluindo locação do imóvel e infraestrutura de instalação no Município. 902/20 Requer que sejam encaminhadas à Comissão de Saúde e Assistência Social desta Casa

de Leis cópias de todos os projetos, pareceres jurídicos e estudos técnicos que
motivaram a decretação do estado de calamidade pública neste município, bem como
dos orçamentos e notas fiscais de todas as movimentações financeiras geradas por esse
decreto. 903/20 - Requer informações a respeito das ações que a Prefeitura Municipal e
suas secretarias estão realizando para impedir desemprego em massa no município e
consequentemente queda da economia. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 904/20 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagem, quanto à possibilidade de se efetuar pintura de sinalização de solo e instalação
de placas indicativas de passagem de pedestres em toda a extensão do perímetro urbano
da Rodovia Raposo Tavares, nos bairros: Vila Brasil, Jardim Josefina, Vila California,
Vila Keneddy, Jardim América e bairros adjacentes, onde não há passarelas.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 905/20 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se instalar plataformas de
atendimento aos pais e alunos de escolas municipais, em pontos estratégicos nos bairros,
com a finalidade de entregar o material didático para os estudos, durante o período do
isolamento social. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 906/20 Requer informações sobre a possibilidade de se impôr, durante a pandemia de COVID19, a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte coletivo do Município. 907/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar as entregas de cestas básicas
para famílias carentes diretamente através da rede CRAS, de forma a reduzir a espera e
facilitar a distribuição. 908/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Saúde, quanto à possibilidade de acelerar a entrega de resultados de exames urgentes.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 909/20 - Requer
informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal disponibilizar em seu site um
calendário especificando todas as datas e semanas comemorativas instituídas por lei no
Município. 910/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar programa de
reciclagem de entulho, promovendo o reaproveitamento do material para obras da
Prefeitura, visando diminuir os custos de obras públicas municipais. 911/20 - Requer
informações a respeito das políticas públicas adotadas pelo Município com relação à
agricultura familiar e aos pequenos produtores rurais. 912/20 - Requer informações
sobre providências em relação às bicicletas motorizadas, principalmente as que trafegam
no período noturno, desprovidas de farol e lanterna. 913/20 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais os procedimentos a serem adotados pelos
munícipes de baixa renda que necessitam de fraldas geriátricas, no Município. 914/20 Requer informações, junto ao Governo Estadual, sobre a possibilidade de se viabilizar
no Município o Programa Pró-Trator, que oferece aos produtores paulistas a
oportunidade de financiar tratores de última geração a juros zero. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 915/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se retomar, em caráter emergencial, a realização de cirurgias eletivas.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 916/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 28/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias em toda a infraestrutura do Jardim Flórida. Requerimentos do Vereador

Cícero de Aquino: 917/20 - Requer informações sobre o cronograma previsto de
roçadas nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família do Município.
918/20 - Requer informações sobre a possibilidade da realização de estudos técnicos
visando implantar um melhor projeto de iluminação pública da praça situada na Rua
Vereador Vanderlei Marcante, considerando que a iluminação no local é insuficiente.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 920/20 - Requer informações a
respeito da contratação de médicos pela Prefeitura Municipal, devido à pandemia do
COVID-19. 921/20 - Requer informações a respeito das lavagens clorificadas em locais
e ruas para prevenção e combate ao Novo Coronavírus em Ourinhos. 922/20 - Requer
informações a respeito da justificativa do atraso de entrega das cestas básicas, em mais
de 60 dias, considerando que, em "live" na rede social, o Sr. Prefeito esclarece que
ninguém em Ourinhos vai passar fome, porém a população está reclamando e pedindo
ajuda por não estar recebendo as cestas básicas. 923/20 - Requer cópia de todas as notas
fiscais e pareceres jurídicos das compras ou gastos realizados pela Prefeitura Municipal,
sem a devida licitação, por conta do Decreto de Calamidade Pública do Sr. Prefeito, que
até a presente data já somam quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) aos cofres do
Município, conforme informações da matéria veiculada no jornal Passando a Régua.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 924/20 - Requer informações
sobre o Hospital de Campanha da COVID-19. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 925/20 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
19/2020. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 926/20 - Requer a
retirada do Requerimento nº 919/2020, da pauta dos trabalhos legislativos. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 612/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Moacir Cassiolato. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 613/20 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Rua Vereador
Geraldo Bernardini, próximo ao cruzamento com a Rua Orlando Azevedo, para o acesso
de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Parque Minas Gerais. 614/20 - Solicita a
construção de escadaria com corrimão na Rua Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao
cruzamento com a Rua Antônio Nicomedes Peixe, para o acesso de pedestres à Rodovia
Raposo Tavares - Vila Boa Esperança. 615/20 - Solicita a construção de escadaria com
corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo ao cruzamento com a Rua Brasil, para o
acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Perino. 616/20 - Solicita a
construção de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo ao
cruzamento com a Rua 13 de Maio, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo
Tavares - Vila Perino. 617/20 - Solicita a construção de balanção de concreto no
cruzamento da Rua Luiz Cyriaco de Carvalho com a Avenida Vereador Múcio Correia
da Silva. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 618/20 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Pedro de Toledo, no trecho
compreendido entre a Rua Barão do Rio Branco e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
619/20 - Solicita roçada no interior e entorno da USF Jardim Josefina. Indicações do
Vereador Aparecido Luiz: 620/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Chavantes,

defronte ao n° 138. 621/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos"
em toda a extensão da Rua Maria José Milani. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 622/20 - Solicita instalação de mais postes de iluminação pública na área
verde I, situada na Rua Henrique Terçariol. 623/20 - Solicita instalação de bebedouro na
área verde I, situada na Rua Henrique Terçariol. 624/20 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Paulo Sá, no trecho entre as
Ruas do Expedicionário e Miguel Vita, e na Rua Euclides da Cunha, no trecho entre as
Ruas Benjamin Constant e Dom Pedro I. 625/20 - Solicita retirada de galhada na Rua
José Geraldo Beltrami "Zezo" nº 32. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 626/20 Solicita retirada de galhada na Rua Eduardo Carlos Pereira nº 256. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 627/20 - Solicita retirada de galhada na Rua José Carlos
Zambido, defronte ao nº 284, no Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau, e em toda
a extensão da Rua Angelina Victória Pecine Varago, no Jardim Cristal. 628/20 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Júlio Mori,
no trecho entre as Ruas Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes e Profa. Josefa Cubas da
Silva. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 629/20 - Solicita retirada de galhada
na Rua Lídio Cassiolato, defronte aos n°s 439 e 539. 630/20 - Solicita troca de lâmpada
na Rua Joaquim Floriano da Silva, no poste defronte ao nº 241. 631/20 - Solicita pintura
de sinalização de solo na Rua Vicente Ernesto de Lucca, no cruzamento com as Ruas
Adalberto Dias Bogado e Maria José Milani, defronte ao Mercado Santa Clara e
Materiais de Construção Santa Helena. 632/20 - Solicita retirada de galhada na Rua
Cristóvão Colombo, defronte ao nº 47 - Vila Margarida. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 633/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação tapaburacos na Rua Bahia, no trecho entre as Ruas Antônio Carlos Mori e 9 de Julho; na
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, no trecho entre as Ruas Engenheiro Frontim e 12
de Outubro, e na Ladeira Rio de Janeiro, no trecho entre as Ruas Almirante Barroso e
José Bonifácio. 634/20 - Solicita limpeza em tubos de concreto na Rua Fábio Francisco
Bordim de Camargo. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 635/20 - Solicita
limpeza em terrenos baldios nos bairros: Vila Operária, Jardim São Jorge, Jardim Vale
Verde e Parque Minas Gerais. 636/20 - Solicita nebulização de combate ao mosquito da
dengue nos bairros: Vila Operária, Jardim São Jorge, Jardim Vale Verde e Parque Minas
Gerais. 637/20 - Solicita limpeza em boca de lobo situada na esquina das Ruas Paschoal
Pagani e Eurico Amaral Santos, na Vila Kennedy. 638/20 - Solicita limpeza em duas
bocas de lobo situadas na Rua Ovídio Gregório de Jesus, defronte ao n° 496 - Jardim
Europa. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 639/20 - Solicita providências
em relação à área abandonada na Rua Prof. José Augusto de Oliveira. Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 640/20 - Solicita pintura de solo de faixas
demarcatórias de trânsito na Rua Vereador Geraldo Bernardini, entre a Rua Fernando
Prestes e o Posto Machado. 641/20 - Solicita pintura de solo de faixas demarcatórias de
trânsito na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, entre a Rua Eurico Amaral Santos e a
Carrecar. 642/20 - Solicita operação "tapa-buracos" no cruzamento da Rua Juvenal José
Rabello com a Avenida Presidente Goulart, no Jardim Santos Dumont. 643/20 - Solicita

varrição na Rua Pedro Fernandes Sândano, nas imediações do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá - Jardim América. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
644/20 - Solicita retirada de galhada nos seguintes pontos: Rua Orlando Azevedo nº 250;
Avenida Henrique Migliari (toda a extensão); esquina das Ruas Valentim Gentil e
Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon; cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro com
Avenida Henrique Migliari; Rua Júlio Fernandes nº 376; e na Avenida Gastão Vidigal nº
s 19, 35 e 95. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 148/20 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Eliza Correia Paschoalini, em 25 de abril. Moção dos Vereadores Caio César
de Almeida Lima e Alexandre Araujo Dauage: 149/20 - De congratulações ao cantor
Zé Roberto, pelos 11 anos de carreira, representando a cidade de Ourinhos para todo o
Brasil. Moção dos Vereadores Salim Mattar, Cícero de Aquino e Alexandre Araujo
Dauage: 150/20 - De pesar pelo falecimento de Nelson T. Cury. Moção dos Vereadores
Caio César de Almeida Lima e Anísio Aparecido Felicetti: 151/20 - De pesar pelo
falecimento de Levino Rodrigues de Freitas. Moção do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 152/20 - De pesar pelo falecimento de Gilberto Lopes Rodrigues.
Moção do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 153/20 - De congratulações ao Deputado
Federal Milton Monti, por várias legislaturas, pelos recursos disponibilizados a nossa
cidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do
plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem feitas de forma
globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade.
Fizeram pedido de destaque os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel do
requerimento nº. 901/2020, Flávio Luís Ambrozim da Moção nº. 153/2020 e Mário
Sérgio Pazianoto do Requerimento nº 896/2020. Não havendo mais pedidos de destaque,
o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s. 889 a 924/2020 e as
Moções nº s. 149 e 153/2020, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Cícero de Aquino, Anísio
Aparecido Felicetti, Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota, Aparecido Luiz e
Flávio Luís Ambrozim. 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. Na sequência, o Senhor Presidente
colocou em deliberação as matérias destacadas. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 896/2020 de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que requer
informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e Licenciamento, desenvolver um Projeto Técnico para implantação de uma
alça de acesso na Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, nas proximidades do Clube
Atlético Ourinhense. 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. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 901/2020 de autoria do

Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações da Prefeitura Municipal a respeito
dos gastos com câmeras de videomonitoramento da empresa Service Comércio de
Alarmes Santa Cruz do Rio Pardo LTDA - ME, mês a mês, desde a implantação até a
presente data, incluindo locação do imóvel e infraestrutura de instalação no Município.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís
Ambrozim. Devido ao término do horário regimental para discussão de requerimentos, o
Senhor Presidente informou que a discussão e votação das matérias destacadas terão
continuidade na próxima sessão ordinária. 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 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 925/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
19/2020. 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 nº 19/2020, proveniente do Prefeito Municipal, que cria a “Ação Voluntária de
Confecção de Máscaras de Tecidos” para a proteção contra o COVID-19 em Ourinhos e
dá outras providências. Justificativa: O Projeto de Lei objetiva criar no Município a
“Ação Voluntária de Confecção de Máscaras de Tecidos” para a proteção contra o
COVID-19. Uma forma de estimular a população à adoção de critérios que evitem a
propagação da doença em nosso meio. A iniciativa privada pode participar fornecendo
suprimentos para a confecção de máscaras e, ainda, de mão de obra especializada, sendo
as máscaras distribuídas, gratuitamente, à população. Assim sendo, solicitamos a
apreciação do incluso Projeto de alteração da Lei, em regime de urgência, na forma
estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 4 de maio de 2020.
Vereadora Raquel Borges Spada e demais Vereadores. Realizada a leitura, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 925/2020. Ninguém querendo fazer
o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência e por já contar com parecer favorável
lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 19/2020. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada e Edvaldo Lúcio Abel.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Em seguida foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 3/2020 de

autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage que autoriza, no âmbito do município de
Ourinhos, o reconhecimento da visão monocular como deficiência e dá outras
providências. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 13/2020 de autoria do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Carlos Vozni). 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 Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 14/2020 de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Gumercindo Gatti). 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. Foi colocado em discussão o
Projeto de Resolução nº 6/2020 da Mesa Diretora que dispõe sobre a realização de
audiências públicas realizadas na sede do Poder Legislativo Municipal durante o período
da pandemia do COVID-19. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio
Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação, APROVADO com doze votos favoráveis e dois votos
contrários. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o
uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores Aparecido Luiz, Cícero
de Aquino, Flávio Luís Ambozim, Anísio Aparecido Felicetti, Mário Sérgio Pazianoto e
Alexandre Araujo Dauage. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima
Quarta Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a presente Ata que será
submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta
Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------_____________________
Alexandre Florencio Dias
Presidente
_______________________
Caio César de Almeida Lima
1º. Secretário

_________________
Cícero de Aquino
Vice-Presidente
_____________________
Carlos Alberto Costa Prado
2º. Secretário

