ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 primeiro dia do mês de junho 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 Oitava 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 Alexandre
Florêncio Dias declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, os
Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Senhor Aparecido Reis. Logo após, 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 17ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura na íntegra do
Ofício nº. 137/2020 da Prefeitura Municipal cujos anexos estarão à disposição na
Secretaria da Casa: Ofício nº 137/2020, do Gabinete da Prefeitura Municipal de
Ourinhos. Ourinhos, 26 de maio de 2020. Ao Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara
Municipal Alexandre Florencio Dias. Prezado Senhor, cordialmente sirvo-me do
presente para o fim de comunicar para conhecimento e ações que entender necessárias
a cópia integral dos processos administrativos nº. 26.759/2017, 43.376/2017,
51.613/2017, 13.947/2019, 1.697/2019 no qual resultaram em revogação do
procedimento de Dação em Pagamento realizado entre a Prefeitura Municipal de
Ourinhos e a empresa Delfim Verde Empreendimentos e Participações Ltda, em razão
do descumprimento pela mesma da cláusula 7ª (sétima) do contrato firmado, com base
nas orientações constantes dos pareceres jurídicos expedidos pela Procuradoria Geral
do Município em referidos processos. Tal medida se faz extremamente pertinente tendo
em vista os princípios da transparência e da moralidade administrativa que norteiam

todos os atos desta gestão pública municipal e que infelizmente são colocados em
dúvida por conta de matéria jornalística de cunho maldoso, eleitoreiro e calunioso
publicada pelo “Jornal Debate de Santa Cruz do Rio Pardo” em data de 25/05/2020
acerca de referido assunto. Reitero nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração. Lucas Pocay Alves da Silva, Prefeito Municipal. Logo após, o Primeiro
Secretário realizou a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Agricultura e
Recursos Naturais e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente: Parecer
do relator da Comissão de Agricultura e Recursos Naturais 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
Finanças e Orçamento, transmitidas virtualmente, ao vivo, pelo Internet no site da
Câmara (www.camaraourinhos.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 Agricultura e
Recursos Naturais, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVELo meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 1º de
junho de 2020. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Raquel Borges Spada –
Vice-Presidente e Flávio Luís Ambrozim – Membro. Parecer do relator da Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 05/2020. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que institui a Política de Educação Ambiental no
Município de Ourinhos e dá outras providências, considerando a realização de 2 (duas)
audiências públicas bem como a emissão de parecer jurídico desta Edilidade, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente, concluí nada ter a opor ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu paracer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 1º de junho
de2020. Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator; Cícero de Aquino – VicePresidente e Aparecido Luiz – Membro. Parecer do relator da Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 06/2020. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Prefeito Municipal, que institui o plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos e dá outras providências, considerando a realização de 2 (duas) audiências
públicas bem como a emissão de parecer jurídico desta Edilidade, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e meio Ambiente,
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. Carlos
Alberto Costa Prado – Presidente-Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e
Aparecido Luiz – 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 18ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação
dos Requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.043/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar caminhões para
retirada de galhadas, quando houver solicitação de podadores credenciados junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.044/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se flexibilizar a abertura de bares, restaurantes,
pizzarias e similares a partir do dia 1º de junho. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 1.045/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.278/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área verde localizada entre a
Rua Ricardo Otero e a Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, com a instalação de
academia da saúde, pista de caminhada, bancos e mesas de concreto e playground.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.046/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando conceder desconto de 50% ou isenção total
dos aluguéis dos boxes instalados no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves, diante da atual situação do Covid-19 e ao Decreto
Municipal 7.240/2020, que restringiu o funcionamento de atividades não essenciais.
Requerimento do Vereador Mario Sérgio Pazianoto: 1.047/20 - Requer informações
sobre a possibilidade da criação do Conselho Municipal de Trânsito em Ourinhos.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.048/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à alteração do sentido
do trânsito para mão única na Travessa Zulmira Fernandes Beltrami. Requerimentos do
Vereador Mario Sérgio Pazianoto: 1.049/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de ações junto à Diretoria de Mobilidade Urbana e Engenharia do Tráfego,
visando à criação de projeto para reformular a rota de trânsito de caminhões no
perímetro urbano de Ourinhos. 1.050/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
se oficiar o Comando da Polícia Militar de Ourinhos, visando rigor e fiscalização sobre
motocicletas ruidosas que transitam por toda cidade de Ourinhos. 1.051/20 - Requer
providências, junto à Diretoria de Mobilidade Urbana e Engenharia de Tráfego do
Município, para disponibilizar dispositivos de acessibilidade na Pista de Caminhada e
Lazer Gabriel Ricardo "Bié", no Conjunto Habitacional Padre Eduardo Murante –
COHAB. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.052/20 - Requer
informações sobre quantas e quais escolas municipais estão no cronograma de reforma
ou ampliação 1.053/20 - Requer informações sobre quantas e quais escolas municipais
foram reformadas ou receberam ampliação. 1.054/20 - Requer informações sobre
quantos computadores foram substituídos nos setores de Educação do Município, no
período entre os anos de 2016 e 2019. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.055/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 208/2020, que solicita
pavimentação asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do Amaral com a
Avenida Arnaldo da Silva Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.056/20 - Reitera, em seu inteiro

teor, o Requerimento nº 99/2020, que reitera o Requerimento nº 1.661/2019, que requer
cópia do estudo técnico a respeito do projeto de melhorias nas feiras do município,
conforme resposta ao Requerimento nº 334/2019. 1.057/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 105/2020, que requer informações a respeito dos valores totais pagos
a cargos de confiança e funções gratificadas da Prefeitura Municipal, SAE e Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos IPMO, por secretaria,
mês a mês, de janeiro de 2019 até a presente data. 1.058/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 122/2020, que requer que envie a esta Casa de Leis, cópia de
todos os diplomas de graduação dos cargos comissionados da Prefeitura, SAE e IPMO
do município de Ourinhos. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
1.059/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.406/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, com pintura e demais
melhorias, em toda a estrutura do CAIC Ourinhos, nas áreas que compreendem a EMEF
"Georgina Amaral Santos Lopes", o NEI "Ayrton Senna da Silva" e a UBS "Daniel
Baltus". Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.060/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 499/2020, que solicita retirada de entulho próximo ao campo
de futebol da Associação de Moradores de Bairro do Jardim das Paineiras.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.061/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação nº 204/2018, que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Aurora Gonçalves Custódio. Em
seguida, o Senhor Presidente soliitou que o Primeiro Secretário realizasse a leitutra dos
Ofícios recebidos: Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s 238, 322, 439, 834, 841 e 859/2020
do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº s 854 e 869/2020 do Vereador Alexandre
Araujo Dauage; Requerimentos nº s 77, 255, 260, 263, 330, 336, 339, 340, 344, 347,
394, 408, 495, 498, 640, 641, 642, 643, 644, 710, 711 e 883/2020 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 338, 341, 504 e 505/2020 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimento nº 306/2020 do Vereador Caio César de Almeida Lima;
Requerimentos nº s 100, 213, 468, 485, 522, 524, 606, 608, 612, 682, 683, 685, 686,
720, 885, 886, 910, 911, 913 e 914/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado,
Requerimentos nº s 196, 717 e 726/2020 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento
nº 680/2020 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 179, 192, 198, 590, 649,
657, 704, 722, 776, 838, 872, 873, 920 e 923/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimentos nº s 476 e 924/2020 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos
nº s 325, 729, 881 e 882/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº s
100, 294, 298, 301, 406, 435, 629, 699, 716, 727, 728, 823, 825, 826, 833 e 908/2020 da
Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s 477, 581, 615, 678 e 915/2020 do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo. 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. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a

apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
750/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Domingos Ângelo, defronte ao n° 332.
751/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Manoel Vieira Júnior, nas proximidades da
sede da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Europa. Indicações do
Vereador Abel Diniz Fiel: 752/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Diógenes Christoni - Jardim Itamaraty. 753/20 Solicita, com urgência, instalação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Prof.
Cândido Barbosa Filho, defronte ao n° 427. 754/20 - Solicita retirada de galhadas ao
longo de todas as ruas do Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
755/20 - Solicita instalação de mais lixeiras no entorno da Praça José Ferreira de Castro,
na Vila Kennedy. 756/20 - Solicita instalação de braços nos postes 15801, 140819,
54975 e 09/800 da Rua Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato", para que possa
ser instalada iluminação pública. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
757/20 - Solicita instalação de semáforo no cruzamento entre as Ruas Dr. Antônio Prado
e Barão do Rio Branco. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 758/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Cambará, próximo ao n° 502.
Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 759/20 - Solicita retirada de galhadas em toda
a extensão da Vila Boa Esperança e do Parque Minas Gerais. 760/20 - Solicita, com
urgência, implantação de redutor de velocidade na Rua Eloíza Martinês Ruiz.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 761/20 - Solicita implantação de dois
redutores de velocidade (lombadas) na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito", no trecho
compreendido entre os n°s 194 e 294. 762/20 - Solicita retirada de galhada em todas as
ruas do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 763/20 - Solicita retirada de
galhada na Rua Rio de Janeiro, defronte ao nº 1.733. Indicação do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 764/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Lídio Cassiolato - Vila São Luiz. 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 Anísio Aparecido Felicetti: 179/20 - De
pesar pelo falecimento de José da Silva Jardim. Moção do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 180/20 - De pesar pelo falecimento de Odete Almeida de Oliveira. Moção
dos Vereadores Cícero de Aquino, Salim Mattar e Edvaldo Lúcio Abel: 181/20 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Antônio José Romano Curia. Moção do Vereador Éder
Júlio Mota: 182/20 - De pesar pelo falecimento de João Domingos Losija. 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 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. 1.043 a 1.061/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, 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. Na sequência, fizeram o uso da tribuna os Senhores Vereadores Mário
Sérgio Pazianoto, Cícero de Aquino, Alexandre Araujo Dauage, Flávio Luís Ambrozim,
Aparecido Luiz, Santiago de Lucas Ângelo, Abel Diniz Fiel, Edvaldo Lúcio Abel e
Anísio Aparecido Felicetti. 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 Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz e
Flávio Luís Ambrozim. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima
Oitava 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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