ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 vigésimo sexto 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 Sétima 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 Alexandre Florêncio Dias declarou aberta a
presente sessão ordinária. Por questão de ordem, os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, Edvaldo Lúcio Abel e Alexandre Florencio Dias solicitaram um minuto de
silêncio pelo falecimento do Senhor Antônio José Romano Curia. Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Senhor Erik Nilson de Souza Barros. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Senhor José da Silva Jardim. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Mário Sérgio
Pazianoto solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da criança Alice Camargo
Pereira. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento do Senhor João Logisa. Em seguida, o Senhor Presidente
informou que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente devendo ser
realizada junto ao Primeiro Secretário e que para o uso da palavra para explicação
pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do
intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Na sequência, o
Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 16ª Sessão Ordinária, APROVADA por
unanimidade. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou a
consignação da sua presença. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos Ofícios recebidos: Expediente de Terceiros Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº
s 242, 323, 821, 827 e 828/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº s 846,
847, 848, 849, 850, 851 e 852/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos nº s 70, 249, 262, 706, 707, 812, 813, 814, 864, 865, 867 e 892/2020 do

Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 281, 871 e 899/2020 do
Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº 815/2020 do Vereador Caio César de
Almeida Lima; Requerimentos nº s 386, 387, 391, 464, 471, 529, 610, 613, 853, 962 e
909/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, Requerimentos nº s 247, 371, 372,
635 e 868/2020 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 693 e 701/2020 do
Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 119, 187, 492, 653, 655, 723, 725, 798,
799, 839, 874, 880, 903 e 922/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº
s 327, 450, 451, 452, 490, 569, 695, 896 e 951/2020 do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto; Requerimentos nº s 55, 291, 431, 589, 697, 714, 718, 822, 832 e 907/2020
da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº 487/2020 do Vereador Santiago de
Lucas Ângelo. Ofício n° 010/2020/Chefia de Compras da SUPERINTENDÊNCIA DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE, que encaminha cópia dos Processos de
Compras, referentes ao mês de abril de 2020. Ofício SMPF 066/2020, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, que encaminha Boletins de Caixa
e os Diários da Tesouraria referente ao período de 02/01/2020 a 28/02/2020, dos n°s 01 a
39. Boletins Diários da Tesouraria da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
DE OURINHOS – SAE, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, do n° 023 a
039. AL/RM/Ofício n° 128/2020, do Deputado Estadual RICARDO MADALENA, em
agradecimento à Moção n° 126/2020, do Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ofício
SMPF/Contabilidade
n°
22/2020
da
SECRETARIA MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, que encaminha Prestação de Contas Complementar
das despesas com publicidade, referentes ao 1° Trimestre de 2020. Ofício n° 349/2020/
ADM-ASCMO da ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
OURINHOS, em resposta ao Requerimento n° 967/2020, do Vereador Alexandre Araujo
Dauage. Os Ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e
Assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos regimentais e
processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial da
Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no gabinete parlamentar
de cada Vereador. O Senhor Presidente informou que foi apresentada à mesa a seguinte
matéria: Projeto de Lei nº 27/2020 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua José Inácio da Silva “Maguinho”). A matéria
anunciada será encaminhada às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento: Parecer do relator da Comissão de
Finanças e Orçamento 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, considerando a realização de 02 (duas) audiências públicas eletrônicas, em
conjunto com a Comissão Permanente de Agricultura e Recursos Naturais, transmitidas
virtualmente, ao vivo pela Internet no site da Câmara (www.câmaraourinhos.sp.gov.br),
pelos canais 5 e 13 da TV a Cabo, nos canais oficiais da Câmara no Facebook
(www.facebook.com/camaraourinhos) e no Youtube (youtube.com/tvcamaraourinhos), bem

como a emissão de pareecr jurídico desta Edilidade, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo, portanto FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do relator da
Comissão de Finanças e Orçamento 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, considerando a realização de 02 (duas)
audiências públicas eletrônicas, em conjunto com as Comissões Permanentes de Saúde e
Assistência Social e de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, transmitidas
virtualmente, ao vivo pela Internet no site da Câmara (www.câmaraourinhos.sp.gov.br),
pelos canais 5 e 13 da TV a Cabo, nos canais oficiais da Câmara no Facebook
(www.facebook.com/camaraourinhos) e no Youtube (youtube.com/tvcamaraourinhos), bem
como a emissão de parecer jurídico desta Edilidade, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo, portanto FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Os projetos cujos
pareceres acabam de ser lidos poderão ser encaminhados à outras comissões desta casa
ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões. A seguir, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 17ª. Sessão Ordinária de 2020.
O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos apresentados à mesa :
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.007/20 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Segurança Pública, quanto à possibilidade de se efetuar rondas
diárias nos ecopontos do Município, de maneira a inibir o descarte irregular de lixo e
entulho que vem ocorrendo nesses locais. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 1.008/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 123/2020, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Tereza Gonçalves Chiaradia. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.009/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se implantar uma
unidade do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS - na Vila Brasil.
1.010/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar academia ao ar livre
e pista de caminhada na sede da Associação de Moradores de Bairros do Parque Minas
Gerais. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.011/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n° 1.141/2019, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico, bem como construção de guias e sarjetas, bocas de lobo em toda a extensão da
conhecida "Rua do Carvoeiro" - Vila Sá. 1.012/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.112/2019, que solicita implantação de redutor de velocidade (lombada)
em rua de terra localizada entre as Ruas Antônio Medalha e 15 de Novembro - Vila
Margarida, conhecida como passagem do carvoeiro. 1.013/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 2.111/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se

instalar poste de iluminação pública em toda a extensão da rua do Pátio da Rede
Ferroviária (Pátio de Manutenção de Vagões-Estrada do Carvoeiro), compreendida entre
as Ruas Cristóvão Colombo e 15 de Novembro - Vila Margarida. Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 1.014/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
26/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em toda
a infraestrutura do Jardim Anchieta. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.015/20 - Requer cópias de todas as notas fiscais referentes ao evento
"Arena Cross". Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.016/20 - Requer
informações sobre colocação e retirada de tubos de concreto na Rua Fábio Francisco
Bordim de Camargo. Requerimento do Vereador Mario Sérgio Pazianoto: 1.017/20 Requer informações quanto à possibilidade de notificar o proprietário do terreno situado
na Rua Motorista Ariosto Ferrari, 89, no Parque Minas Gerais, sobre a necessidade de
corte da vegetação e retirada de entulhos. Requerimento do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 1.018/20 - Requer informações sobre a contratação da empresa Monte Azul
Engenharia LTDA. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.019/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 125/2020, que requer que envie a esta
Casa de Leis, lista com todos os gastos com locação de máquinas e caminhões, contendo
o nome, tipo, valor e cópia de contrato, de janeiro de 2017 até a presente data.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.020/20 - Requer informações
sobre a aquisição emergencial de 12 mil cestas básicas, no valor de R$ 1.198.680,06.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.021/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 124/2020, que requer informações de lista contendo os nomes e
funções dos cargos comissionados, função gratificada e funcionários concursados da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria. 1.022/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 122/2020, que requer que envie a esta Casa de Leis,
cópia do processo licitatório e do projeto da construção da Central de Processamento de
Resíduo Sólido Urbano, Reciclagem e Compostagem, também conhecida como Usina de
Reciclagem, área localizada no Sítio Santa Cruz, sem número, no Bairro do Pinho,
conhecida popularmente como área dos Padres, da Superintendência de Água e Esgoto SAE do município de Ourinhos. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.023/20 - Requer informações sobre quais medidas estão sendo adotadas para conter o
avanço da Dengue. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.024/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos a fim de prorrogar o
prazo para os idosos requererem a isenção do IPTU. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.025/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
123/2020, que reitera os Requerimento nº s 3.814/2017 e 253/2017, que requer
informações a respeito da Equipe de Projetos e Captação de Recursos, da Prefeitura
Municipal de Ourinhos. 1.026/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
121/2020, que requer que envie a esta Casa de Leis, cópia do processo licitatório e do
projeto de transbordo da Superintendência de Água e Esgoto - SAE do município de
Ourinhos. 1.027/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 119/2020, que
requer informações a respeito dos aplicativos contratados pela Prefeitura Municipal

chamados “Central de Ourinhos” e “Prefeitura-Você”, com o objetivo de atender as
demandas e reclamações da população. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.028/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar levantamento para
verificar a quantidade de carroceiros em atividade no Município. Requerimento do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.029/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal
a respeito das características técnicas de prestação de serviços da Organização de
Sociedade Civil - OSC, Maxxsaúde, para gestão do hospital de campanha localizado no
Grande Hotel, no valor de R$ 2.745.788,91 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco
mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme matéria recente
do Jornal Tribuna Ourinhense. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.030/20 Requer informações sobre a possibilidade de se construir nova unidade de saúde em área
do CAIC, no Jardim Europa. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.031/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 118/2020, que requer
informações da SAE - Superintendência de Água e Esgoto, a respeito das ações
realizadas para atender a Lei nº 6.096/2014, que altera a Lei nº 4.591, de 30 de
novembro de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade da SAE reparar a pavimentação
asfáltica danificada por serviços da autarquia, no prazo máximo de 10 dias,
considerando várias reclamações da população Ourinhense da demora de 30 à 60 dias
para a realização do reparo. 1.032/20 - Requer que envie a esta Casa de Leis, cópia de
todas as notas fiscais, mês a mês, dos gastos gerais no combate do novo Coronavírus
(COVID-19) no município de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.033/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
playground e academia da saúde na Praça João Ferreira de Araújo "Estacionamento do
Ferroviário", situada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. 1.034/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar playground na Praça Attílio Marcusso Jardim das Paineiras. 1.035/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar
relatórios da programação de limpeza de todo o Município a cada três meses. 1.036/20 Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 380/2018 e 650/2019,
referentes à possibilidade de se realizar estudos para modificar o local de entrada de
veículos no Centro de Serviços Servidor Carlos Machado (Pátio), para a Rua Prof.
Francisco Dias Negrão, tendo em vista os congestionamentos ocasionados, nos horários
de pico, na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, proporcionando, assim, maior fluidez no
trânsito do Município. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
1.037/20 - Requer informações da Prefeitura Municipal se será realizado o pagamento
de salário com o reajuste aos servidores municipais. 1.038/20 - Requer informações da
reitoria da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP - sobre a
possibilidade de se aumentar o número de cursos do Campus de Ourinhos.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.039/20 - Requer informações
do Promotor Público Dr. Adelino Lorenzetti Neto sobre a possibilidade de se agilizar o
atendimento ao Ofício nº 252/2020, do Núcleo de Atendimento à Infância, Adolescência
e Adulto - NAIA, que solicita a internação psiquiátrica compulsória de munícipe. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações do

Vereador Aparecido Luiz: 712/20 - Solicita retirada de galhada na Avenida Horácio
Soares, defronte ao n° 1.511. 713/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Lourenço
Jorge, no trecho compreendido entre o n° 265 e o cruzamento com a Rua Celestino
Lopes Bahia. 714/20 - Solicita construção de calçada ao longo de toda a extensão do
acesso à passarela situada entre o Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi/Jardim Colorado e Jardim do Sol. Indicação do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 715/20 - Solicita melhorias na malha asfáltica em toda a extensão da Rua Luiz
Francisco de Castro. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 716/20 - Solicita
melhorias na iluminação pública da passarela situada entre o Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi/Jardim Colorado e Jardim do Sol, devido à precariedade da
iluminação, representando risco à segurança dos pedestres que por ali circulam no
período noturno. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 717/20 - Solicita retirada
de galhada em área verde da Rua Augustin Sangalli Breve, bem como na Rua Augusto
Fernandes Alonso, defronte ao n° 107. 718/20 - Solicita implantação de redutor de
velocidade ou tachões na Rua Gaspar Ricardo, altura do n° 866. 719/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade, tachões ou lombofaixa na Rua Cardoso Ribeiro,
altura do n° 982. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 720/20 - Solicita
recapeamento asfáltico na rotatória situada no final da Rua Cândido Corrêa de Araujo.
721/20 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre a Rua Santa
Mônica e a Rua Sete, no Jardim Oriental. Indicações do Vereador Aparecido Luiz:
722/20 - Solicita roçada e limpeza no acesso à passarela situada entre o Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi/Jardim Colorado e Jardim do Sol. 723/20 Solicita retirada de galhada nos seguintes endereços: Rua Engenheiro Luiz Augusto de
Carvalho n° 390; Rua Servidor Manoel Costa (Duca) n°s 102, 136, 148 e 214; Rua Rio
de Janeiro n° 1.535; Rua Chavantes n° 303 e Rua São Pedro do Turvo n° 248.
Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 724/20 - Solicita retirada de entulho em
terreno situado Rua Alziro Gomes "Chacrinha", próximo ao nº 87. 725/20 - Solicita
providências com relação ao vazamento de esgoto no Córrego Christoni, entre o Jardim
do Sol e o Jardim Colorado, próximo à passarela. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 726/20 - Solicita pintura de faixa de pedestres e instalação de
placas indicativas de limite de velocidade em toda a extensão dos bairros: Residencial
Recanto dos Pássaros, Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos
Pássaros III e Residencial Oswaldo Brizola. 727/20 - Solicita instalação de coberturas e
bancos em todos os pontos de ônibus situados às margens da Rodovia Raposo Tavares,
no perímetro urbano de Ourinhos. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 728/20 Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas Milton de Abreu e
Pedro Alexandre. 729/20 - Solicita melhorias, colocação de cascalho e patrolamento na
Estrada de Acesso 2, na Vila Santa Maria. Indicação do Vereador Aparecido Luiz:
730/20 - Solicita construção de pista de caminhada ao longo da Avenida Henrique
Migliari. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 731/20 - Solicita substituição da
iluminação pública por lâmpadas LED em toda a extensão dos seguintes logradouros:
Avenida Joana Bacon Amadeu, Avenida Noé Fernandes dos Santos, Avenida Domingos

Camerlingo Caló, Avenida Gastão Vidigal, Avenida Choso Misato, Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, Avenida Profa. Celestina de Castro Cintra, Avenida Renato da
Costa Lima, Avenida Miguel Cury, Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes, Avenida
Sidney Marcondi, Avenida Anel Viário, Avenida Vereador Múcio Correia da Silva,
Avenida Dr. Francisco José Hial, Avenida José Esteves Mano Filho, Avenida Jeanduy de
Oliveira Perino "Duia Perino", Avenida Unsaku Ito, Avenida Armando Silva, Avenida
Heraldo Nascimento Abujamra, Avenida Comendador José Zillo, Avenida Antônio de
Almeida Leite "Tonico Leite" e Avenida Hassib Mofarrej. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 732/20 - Solicita pavimentação asfáltica em toda a extensão
da Rua Hugo Luz - Jardim Itaipava. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
733/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Moacir Cassiolato, defronte ao n° 815.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 734/20 - Solicita a erradicação de
árvore na Rua Emília Terçariol Tocalino, 117 - Parque Minas Gerais. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 735/20 - Solicita erradicação de árvore na Rua
Raphael Noschesi, defronte ao n° 423. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 736/20 - Solicita a recuperação de balanção de concreto existente no
cruzamento da Rua Francisco Sales Eulálio com a Rua Chile, na Vila Recreio.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 737/20 - Solicita repintura nas
lombadas existentes na Rua Silva Jardim - Vila Moraes. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 738/20 - Solicita a recuperação de balanção de concreto no
cruzamento da Rua Luiz Bruzão com a Rua Jornalista Heron Domingues, na Vila Brasil.
739/20 - Solicita a recuperação de asfalto em trecho da Jornalista Heron Domingues,
esquina com a Rua Luiz Bruzão, na Vila Brasil. 740/20 - Solicita a construção de
balanção de concreto na Rua Jornalista Heron Domingues, ao lado do nº 360, esquina
com a Rua Luiz Bruzão, na Vila Brasil. Indicação do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 741/20 - Solicita poda de árvore na Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes, em
frente ao nº 474, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação
do Vereador Abel Diniz Fiel: 742/20 - Solicita desobstrução de boca de lobo situada na
Rua João Bond, próximo ao n° 505, no Jardim Eldorado. Indicação do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 743/20 - Solicita construção de balanção de concreto no
cruzamento entre as Ruas José Maia de Oliveira - Vicentino - e Emília Terçariol
Tocalino. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 744/20 - Solicita visita técnica do
setor competente em residência situada à Rua Antônio Manzano Soares n° 701. 745/20 Solicita, com urgência, limpeza de terreno baldio situado na Rua Mário Antônio Baccili
n° 28. 746/20 - Solicita limpeza e desobstrução de galeria pluvial situada na Rua
Raphael Noschesi, próximo ao n° 612 - Jardim Itamaraty. 747/20 - Solicita desobstrução
de bueiro situado na Rua Luiz de Carvalho, próximo ao n° 57 - Jardim Anchieta. 748/20
- Solicita erradicação de árvore condenada situada na Rua Júlio Fernandes, próximo ao
n° 7 - Vila Boa Esperança. Indicações do Vereador: 749/20 - Solicita pintura de
sinalização de solo no cruzamento da Rua Orlando Chiaradia com a Rua Antônio
Marques Vianna - Jardim das Paineiras. 750/20 - Solicita instalação de mais um poste
para iluminação no trevo situado na Rua Serafim Signorini, próximo à passagem de

nível. As indicações que acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a quem de
direito, para as providências que solicitam. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a
leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 170/20 - De
pesar pelo falecimento de Silvana Marcelino da Silva. Moção dos Vereadores
Alexandre Florencio Dias e Salim Mattar: 171/20 - De pesar pelo falecimento de
Rodrigo Donato. Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 172/20 - De
congratulações à Cantora Letícia Menegasso, pela realização da live solidária no último
dia 17 de maio. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 173/20 - De congratulações e
aplausos aos pastores Cristiano e Gracielle Perez, pelos 15 anos de fundação da Igreja
Remidos em Cristo. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 174/20 - De congratulações à
Empresa Ourigrama Terraplenagem LTDA, pelos mais de quarenta anos de excelentes
serviços prestados na cidade de Ourinhos e Região, na pessoa de seus fundadores e
proprietários: Sr. Dervil Molina e Sra. Antônia Bueno Molina, juntamente aos filhos
Maria Cristina Molina, Cristiano Molina, Adriano Molina, Rodrigo Molina e Dervil
Molina Jr. Moções do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 175/20 - De
congratulações ao Sr. Otacílio Donizeti Tavares de Andrade, servidor público municipal,
pelos seus 33 anos de serviços prestados ao município de Ourinhos, completados em 15
de maio de 2020. 176/20 - De congratulações ao grupo musical Samba do Kbeça, pela
live solidária realizada em 9 de maio de 2020. Moção do Vereador Cícero de Aquino:
177/20 - De congratulações ao Jornal Biz, em nome de seu proprietário Sr. Bernardo
Fellipe Seixas, pelo 3º aniversário de fundação comemorado em 12 de maio. Moção do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 178/20 - De repúdio à reitoria da Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP -, pela suspensão do vestibular
2020. O Senhor Presidente informou que as moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na
forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim
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. 1.007 a 1.040/2020 e as Moções nº s. 172
a 178/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim,
Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota. Antes de dar continuidade às discussões
das matérias, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do Requerimento de Urgência nº 1.041/2020 apresentado: Requerimento nº.
1.041/2020 que requer a criação de CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar denúncia do empresário Ricardo Simões sobre depoimento realizado em caso de
Dação em Pagamento em dívida da empresa Delfim Verde com a Prefeitura. Senhor
Presidente, considerando que cabe a Edilidade a criação de comissões de investigação
para a apuração de irregularidades, fazendo seu papel político administrativo, conforme
disposto na Lei Orgânica do Município, artigo 52, o qual está assim redigido: “As
Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das

autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, e serão criadas
mediante requerimento de um terço dos membros da Câmara, para apuração de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e
criminal de quem de direito.”; Considerando que ocorreu ampla divulgação de matérias
jornalísticas que tratam sobre os fatos relativos ao caso desta denúncia;
REQUEREMOS a Mesa, na forma legalmente estabelecida a criação de CPI –
Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar denúncia do empresário Ricardo
Simões sobre depoimento realizado em caso de Dação em Pagamento em dívida da
empresa Delfim Verde com a Prefeitura. Enquadramento Legal: Lei Orgânica do
Município – Artigos 52 e 53; Regimento Interno – Resolução nº. 04, de 9 de junho de
1993 – artigos 77 e 91; Decreto-Lei 201/67, artigo 4º, VII e VIII. Número de Membros
Integrantes da CPI: A Comissão Parlamentar de Inquérito será integrada por 07 (sete)
vereadores, na forma estabelecida no Regimento Interno. Prazo de Funcionamento: O
prazo de funcionamento da Comissão será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual
período, findo os quais será elaborado o competente relatório concludente para
apreciação do Plenário. Sala das sessões, em 26 de maio de 2020. Assinado pelos
Vereadores Éder Júlio Mota, Abel Diniz Fiel, Alexandre Florencio Dias, Anísio|
Aparecido Felicetti, Caio César de Almeida Lima, Aparecido Luiz, Carlos Alberto Costa
Prado, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas Ângelo. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a participação com
sua assinatura no requerimento apresentado. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Flávio Luís Ambrozim informou que também iria apresentar requerimento para criação
de CPI sobre o mesmo assunto e solicitou que os documentos fossem anexados ao
requerimento de urgência apresentado e também assinar o mesmo. Após o pedido do
Vereador Flávio Luís Ambrozim, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para esclarecer
dúvida regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente informou que na reunião
realizada durante a suspensão da sessão foi apresentado o Requerimento nº. 1.042/2020
e o Sr. Presidente solicitou que o Primeiro Secretário realizasse a leitura do mesmo:
Requerimento nº. 1.042/2020 que requer a constituição de Comissão Parlamentar de
Inquérito – CPI - destinada a apurar atos ilícitos em tese praticados por Agentes Públicos
no exercício de suas funções, ante matéria publicada no “Jornal Debate” e procedimento
em trâmite perante a Polícia Federal. Requeremos à mesa, nos termos regimentais, a
tomada de providências necessárias para a Constituição de Comissão Parlamentar de
Inquérito – CPI – destinada a apurar atos ilícitos em tese praticados por Agentes
Públicos no exercício de suas funções, ante matéria publicada no Jornal Debate e
procedimento em trâmite perante a Polícia Federal, que noticia fato grave consistente em
ilícita quitação de tributos a revelar conduta ímproba e delitos penais contra a
Administração Pública. Requeremos, ainda, que toda a documentação e os
requerimentos solicitando informações ao Poder Executivo, sejam providenciados de
forma urgente. ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS: Atos ilícitos em tese praticados por
Agentes Públicos no exercício de suas funções, ante matéria publicada no Jornal Debate

na edição de 24 de maio de 2020 e procedimento em trâmite perante a Polícia Federal,
que noticia fato grave consistente em ilícita quitação de tributos a revelar conduta
ímproba e delitos penais contra a Administração Pública. ENQUADRAMENTO
LEGAL: Lei Orgânica do Município – Artigo 52 e 53; Regimento Interno – Resolução
n. 04, de 9 de junho de 1993 – artigos 77 e 91; Decreto – Lei 201/67, artigo 4, VII e
VIII. Número de Membros Integrantes da CPI: A Comissão Parlamentar de Inquérito
será integrada de 7 (sete) vereadores (as), na forma estabelecida no Regimento Interno.
Prazo de Funcionamento: O prazo de funcionamento da Comissão será de 90 (noventa)
dias, prorrogáveis por igual período, findo os quais será elaborado o competente
relatório concludente para apreciação do Plenário. Sala das Sessões, 26 de maio de 2020.
Assinado pelos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Salim Mattar, Flávio Luís Ambrozim,
Cícero de Aquino e Alexandre Araujo Dauage. Realizada a leitura do requerimento,
solicitou a palavra por questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a
junção dos requerimentos nº.s 1.041 e 1.042/2020 por se tratarem do mesmo assunto. O
Senhor Presidente colocou em deliberação do Plenário o pedido de unificação dos
requerimentos que requerem abertura de CPI, APROVADO por unanimidade o pedido.
Dando continuidade, o Senhor Presidente realizou o sorteio dos membros para a
composição da CPI e informou os seguintes Vereadores sorteados: Cícero de Aquino,
Alexandre Araujo Dauage, Anísio Aparecido Felicetti, Santiago de Lucas Ângelo,
Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel e Caio César de Almeida. Após o sorteio, o
Sr. Presidente solicitou que os membros se reunissem para definicão do presidente e
relator da CPI e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário. Reaberta a sessão,
o Sr. Presidente declarou que ficou definido como Presidente da CPI o Vereador Cícero
de Aquino e Relator o Vereador Edvaldo Lúcio Abel e demais vereadores como
membros. Em seguida, foi dada a continuidade da discussão das matérias. Fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage. O Senhor Presidente colocou as
matérias em votação, APROVADAS por unanimidade e 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. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem
do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Santiago de Lucas
Ângelo, Abel Diniz Fiel, Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto, Éder Júlio
Mota, Anísio Aparecido Felicetti e Aparecido Luiz. Não havendo mais orador inscrito, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Décima Sétima 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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