ATA DA VIGÉSIMA 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 vigésimo segundo dia do mês de junho 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 Vigésima 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 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,
solicitaram um minuto de silêncio o Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage pelo
falecimento da Sra. Marilda; o Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo pelo falecimento
do Sr. José Natal de Andrade e pelas vítimas do Covid-19 no Brasil; o Sr. Vereador Caio
César de Almeida Lima pelo falecimento da Sra. Maria Helena; o Sr. Vereador Anísio
Aparecido Felicetti pelo falecimento do Sr. Valter de Oliveira Pedroso e o Sr. Vereador
Abel Diniz Fiel pelo falecimento da Sra. Simone Fiel. 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. Logo após, o
Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 20ª Sessão Ordinária, APROVADA por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do resumo dos Ofícios recebidos: Expediente de Terceiros - Ofícios
provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimento nº 1.043/2020 e a
Indicação 665/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimento nº 662/2020 do
Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº s 2.459/2019, 938, 1.010 e
1.048/2020 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 1.040, 1.060,
1.065 e 1.066/2020 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº 2.275/2019 do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva (Vereador em exercício em 16/04/2018 a
16/10/2019); Requerimentos nº s 2.428/2019, 212, 473, 525, 607, 684, 884, 963, 1.005,
1.034, 1.035, 1.036, 1.081 e 1.083/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado,

Requerimento nº 931/2020 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 171, 514,
541, 647, 657, 774, 804, 875, 877, 901, 988 e 1.029/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel; Requerimentos nº s 2.394/2019, 53 e 1.023/2020 do Vereador Flávio Luís
Ambrozim; Requerimentos nº s 634, 816, 1.047, 1.049 e 1.063/2020 do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº s 354, 699, 716, 727, 906 e 940/2020 da Vereadora
Raquel Borges Spada; Requerimento nº 151/2020 do Vereador Salim Mattar;
Requerimento nº 719/2020 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ofício n° 002/2020/
DA/SC da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS (SAE) ,
que encaminha cópias dos Balancetes Financeiros, referentes aos meses de Fevereiro e
Março/2020; Boletins Diários da Tesouraria da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS – SAE , referente ao período de 02/03 a 30/04/2020, dos n°s
040 a 074; Ofício n° 28/12/2020 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, que encaminha cópia do Decreto nº. 7.273/2020, que dispõe sobre
abertura de Crédito Extraordinário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de
Ourinhos no valor de R$ 930.645,00 (Novecentos e trinta mil e seiscentos e quarenta e
cinco reais) e dá outras providências. 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. Dando continuidade, o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos pareceres emitidos a projeto em tramitação:
Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao
Projeto de Lei nº 23/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito Lucas Pocay Alves Da Silva, que
altera os Anexos II e III da Lei n° 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o
plano Plurianual da SAE e Anexos V e VI de Lei n° 6.520, de 13 de junho de 2019, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias do exercício financeiro 2020 da SAE e dá
outras providências, não havendo 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, 22 de junho de 2020. Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator;
Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Aparecido Luiz – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 24/2020.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Prefeito Lucas Pocay Alves Da Silva, que dispõe sobre a abertura
de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.150.000,00 (hum milhão, cento e
cinquenta mil reais) e dá outras providências, não havendo 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, 22 de junho de 2020. Carlos Alberto Costa Prado –
Presidente-Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Aparecido Luiz – Membro.
Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 23/2020.

Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que Altera os Anexos II e III da Lei nº
6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual da SAE e
Anexos V e VI da Lei nº 6.520, de 13 de junho de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do exercício financeiro 2020 da SAE e dá outras providências, 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, 17 de junho 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 24/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.150.000,00 (hum
milhão, cento e cinquenta mil reais) e dá outras providências, 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, 17 de junho de 2020. Aparecido Luiz - PresidenteRelator; Anísio Aparecido Felicetti - Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel- Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei
Complementar nº 41/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que
altera o inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 779, de 08 de dezembro de 2011, e
acrescenta a alínea “a” ao referido artigo, não havendo nenhum óbice, e como Relatora
pela Comissão de Saúde e Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me
foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 22 de junho de 2020. Edvaldo Lúcio Abel - ; Raquel Borges Spada - ;
Flávio Luís Ambrozim. Os projetos cujo pareceres acabam de ser lidos poderão ser
encaminhados à outras comissões desta casa ou inseridos na ordem do dia das próximas
sessões. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo R-00000355/2020-27 de 2020-06-08, referente ao Ofício nº
011/2020/Chefia de Compras, de 03 de junho de 2020, do Sr. Inácio José Barbosa Filho
– Superintendente da SAE –, encaminhando os processos de compras e serviços desta
Autarquia referente ao mês de maio de 2020, 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, 17 de junho de 2020. Aparecido Luiz - Presidente-Relator - Anísio
Aparecido Felicetti - Vice-Presidente - Abel Diniz Fiel - Membro. A seguir, o Senhor
Presidente informou que, prezando pela transparência e para dar ciência aos Senhores
Vereadores e toda a população, tramitam na casa os seguintes projetos: Projeto de Lei
nº 7/2020 do Prefeito Municipal que altera dispositivo da Lei nº. 6.365, de 20 de

setembro de 2017, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos como organizações sociais e cria o Programa Municipal de
Publicização e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 23/2020 do Prefeito Municipal
que altera os anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Plano Plurianual da SAE e Anexo V e VI da Lei n°. 6.520, de 13 de junho de
2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2020 da
SAE e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 24/2020 do Prefeito Municipal que
dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.150.000,00 (um
milhão, cento e cinquenta mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº.
25/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel que dispõe sobre a proibição da utilização de
veículos movidos à tração animal no perímetro urbano do município e dá outras
providências. 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”).
Projeto de Lei nº. 28/2020 dos Vereadores Aparecido Luiz e Santiago de Lucas Ângelo
que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Campo de Futebol Santo Sarmazio
Gonçalves “Santinho”). Projeto de Lei nº. 29/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel que
altera a Lei nº. 854, de 30 de outubro de 1967, declarando feriado do Dia Municipal da
Consciência Negra instituído pela Lei nº. 4.704/2002. Projeto de Lei nº. 30/2020 do
Vereador Éder Júlio Mota que institui no âmbito do município, o Mês da
Conscientização da Doença de Parkinson denominado “Tulipa Vermelha”, e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 38/2019 do Prefeito Municipal que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 911, de 5 de outubro de 2015, que dispõe
sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 41/2019 do
Prefeito Municipal que altera o inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 779, de 8 de
dezembro de 2011, e acrescenta a alínea “a” ao referido artigo. Projeto de Lei
Complementar nº. 5/2019 do Prefeito Municipal que dispõe sobre alteração da Lei
Complementar nº 981, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº. 11/2020 do Prefeito Municipal que altera dispositivos na Lei
Complementar nº 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Decreto Legislativo nº 1/2020 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo que institui o
diploma de “Guarda Mirim do Ano” e dá outras providências. Projeto de Resolução nº.
13/2017 da Vereadora Raquel Borges Spada que cria Comissão Permanente de Proteção
à Família e aos Direitos da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso no âmbito da
Câmara Municipal. Projeto de Resolução nº. 3/2020 do Vereador Alexandre Araujo
Dauage que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar para medidas emergenciais
sobre a Pandemia do Coronavírus (COVID-19). Na sequência, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 21ª. Sessão Ordinária de 2020.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a retirada
do Requerimento nº. 1.154/2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos

Requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.111/20 - Requer informações, junto à CPFL Energia, quanto à possibilidade de se
instalar iluminação pública nos trechos da Rua Evaristo Fantinatti que não contam com
essa benfeitoria. 1.112/20 - Requer informações, junto à CPFL Energia, quanto à
possibilidade de se instalar iluminação pública em trecho entre a Rua Liberdade e a Rua
Santa Mônica. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.113/20 Requer informações quanto à possibilidade de se conceder adicional de insalubridade de
grau máximo a todos os profissionais da área da saúde que estejam desempenhando
atividades que envolvam contato direto com pacientes de COVID-19, tanto servidores
públicos quanto da iniciativa privada. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.114/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir pista de
caminhada ao redor da Área Verde 490, no Jardim América. 1.115/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se construir pista de caminhada ao redor da Área
Institucional 327, no Residencial Parque Gabriela. 1.116/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se transferir a Policlínica do Servidor Público Municipal para
uma área mais central da cidade. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.117/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.886/2017, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
das Ruas Francisco Novelli, José Aparecido Leme, Henrique Seifert, Graciliano Ramos,
Paulo Duzi, Pedro Amadeu, Milton Crivelli e Torazo Kanda - Jardim Guaporé. 1.118/20
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 75/2020, que solicita operação
“tapaburacos” na Rua Narciso Migliari, ao lado do nº 15 - Vila Nova Sá. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.119/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se disponibilizar pedalinhos no Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes
(Lago da Nova Ourinhos), situado no Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.120/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se construir ciclovia na Estrada Vicinal Novo
Mundo II (Estrada do Ferro Velho Cruzeiro). Requerimentos do Vereador Aparecido
Luiz: 1.121/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 277/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção no telhado, bem como
fechamento das laterais do espaço existente na Associação de Moradores de Bairros do
Parque Minas Gerais, para que assim possa melhor atender moradores para realização de
eventos no local. 1.122/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 402/2020,
que requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground na área verde da
Praça Henrique Tocalino, em frente ao "Lanchódromo". 1.123/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 404/2020, que requer informações sobre a possibilidade
de se realizar pintura na quadra poliesportiva do Parque Pacheco Chaves. 1.124/20 Requer informações sobre a possibilidade de se construir salão de festas em terreno
localizado nas proximidades do campo do Jardim Guaporé. Requerimento do Vereador
Mario Sérgio Pazianoto: 1.125/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
alterações de sinalização de trânsito na Rua Fernando Prestes, ao lado do Ourinhos Plaza
Shopping. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.126/20 - Requer

informações sobre a possibilidade de atendimento às Indicações nºs. 1.170/2017,
1.516/2017, 103/2018 e 48/2020, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação “tapa-buracos” na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas Chile e Barão do Rio
Branco. 1.127/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 43/2020, que solicita
recapeamento asfáltico na Rua Chile, entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo.
1.128/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 44/2020, que solicita
recapeamento asfáltico na Rua Espírito Santo, entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar
Ricardo. 1.129/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 45/2020, que solicita
recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso, entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar
Ricardo. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.130/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 902/2019, que solicita pintura de sinalização de solo (Faixa
de Pedestre e Pare) em toda a extensão das Ruas Jurandyr Souza Santos - Jurandyr
Mecânico - e Emílio Roli - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimentos
do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.131/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 46/2020, que solicita recapeamento asfáltico na Rua Santa Catarina, entre
as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. 1.132/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 47/2020, que solicita recapeamento asfáltico na Rua Floriano Peixoto, entre
as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. 1.133/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 49/2020, que solicita recapeamento asfáltico na Rua 13 de Maio, entre as
Ruas Duque de Caxias e Narciso Migliari. Requerimento do Vereador Abel Diniz
Fiel: 1.134/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 187/2020, que solicita
pintura de faixa de pedestre na travessia de acessibilidade para cadeirante na Avenida
Luiz Saldanha Rodrigues, defronte ao nº 3.290 - Jardim Santos Dumont. Requerimento
do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.135/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 51/2020, que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim
Flórida. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.136/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 229/2020, que solicita roçada, limpeza e calçamento
na viela da Alameda Thomaz Chine - Jardim Santa Fé. Requerimento do Vereador
Mario Sérgio Pazianoto: 1.137/20 - Requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Econômico Sustentável que notifique a direção da EE "Dr. Ary
Corrêa" a respeito da poda indiscriminada de árvores que vem ocorrendo
sistematicamente em suas dependências. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.138/20 - Requer o envio de cópia do Plano Municipal de Contingência
Orçamentária de Ourinhos, que tem o objetivo de reduzir o impacto financeiro pós
pandemia, conforme apontamento do Painel COVID-19 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo – TCESP. 1.139/20 - Requer informações quanto ao cronograma
previsto de entrega do poço profundo do Jardim Itamaraty. 1.140/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 902/2020, que 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. 1.141/20 - Reitera, em seu

inteiro teor, o Requerimento n° 224/2020, que requer cópia do extrato de
movimentações financeiras da contratação de operação de crédito com o Banco do
Brasil S.A., no valor de R$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), conforme
Lei nº 6.421/2018. 1.142/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 223/2020,
que requer cópia do extrato de movimentações financeiras da contratação de operação de
crédito com o Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 732.000,00 (setecentos e trinta e
dois mil reais), conforme Lei nº 6.420/2018. 1.143/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 222/2020, que requer cópia do extrato de movimentações financeiras
da contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme Lei nº 6.411/2017. 1.144/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento n° 221/2020, que requer cópia do extrato de
movimentações financeiras da contratação de operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme Lei
nº 6.411/2017. Requerimento do Vereador Mario Sérgio Pazianoto: 1.145/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 673/2020, que solicita pintura de faixa de
pedestres e sinalização de “PARE” em todos os cruzamentos da Avenida Presidente
Goulart, no Jardim Santos Dumont. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.146/20 - Requer informações a respeito dos locais onde já foram
instaladas as câmeras de videomonitoramento, bem como o cronograma dos novos
pontos de instalação. 1.147/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se notificar
o proprietário do terreno situado na Rua Celestino Lopes Bahia, ao lado do nº 520, na
Vila São Luiz, para que realize o fechamento frontal da referida área. 1.148/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar playground na Praça dos Comerciários Jardim São Judas Tadeu. 1.149/20 - Requer informações sobre as especialidades médicas
disponíveis na USF "Vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues", localizado na Rua
Torazo Kanda, 1.217 - Jardim Guaporé. 1.150/20 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis no Núcleo de Saúde Jardim São Carlos, localizado
na Rua Wagner Geraldo Martins Tavares, 148. 1.151/20 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis no Núcleo de Saúde Parque Pacheco Chaves,
localizado na Rua Maria Pacheco e Chaves, 781. 1.152/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar em nossa cidade o Programa Saúde em Dia, que consiste
em uma força tarefa criada pela Prefeitura com o objetivo de reduzir as filas de espera
em exames de alta complexidade e consultas com médicos especialistas. 1.153/20 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma campanha incentivando o
consumidor a exigir nota fiscal sobre os serviços e produtos, de forma a melhorar a
arrecadação do Município. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.155/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 11/2017, que solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Narciso Migliari. 1.156/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação n° 50/2020, que solicita recapeamento asfáltico na Rua
Rinkuro Suzuki - Parque Valeriano Marcante. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 821/20 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a

extensão da Rua Evaristo Fantinatti. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
822/20 - Solicita instalação de lâmpada no poste 2745, situado à Rua Maranhão,
próximo ao n° 331. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 823/20 - Solicita poda
de árvores na Rua Evaristo Fantinatti, no trecho entre os n°s 1.410 e 1.422. Indicação
da Vereadora Raquel Borges Spada: 824/20 - Solicita caminhão pipa para realizar
serviços de limpeza na Rua Júlio Fernandes, sobretudo nos arredores do n° 221.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 825/20 - Solicita operação "tapa-buracos"
na Rua Evaristo Fantinatti, no trecho entre os n°s 1.410 e 1.422, e no cruzamento dessa
via com a Rua Ipiranga. 826/20 - Solicita retirada de entulho na Rua Evaristo Fantinatti.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 827/20 - Solicita instalação de
lavatório "pia ecológica" na Praça Melo Peixoto. 828/20 - Solicita limpeza e construção
de calçada ao redor da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 829/20 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Milton Machado. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 830/20 - Solicita retirada de entulho, poda da vegetação e
melhorias, tais como patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Rua OUR
347, entre o Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB) e o Jardim Santa
Felicidade. 831/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua José Robles
Agrela, defronte ao n° 873. 832/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na
Rua José Robles Agrela, defronte ao n° 1.173. Indicações do Vereador Aparecido
Luiz: 833/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua José
Robles Agrela. 834/20 - Solicita troca de lâmpada em poste na Rua Adonias de Souza
Lopes, defronte ao n° 485. 835/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as
ruas do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 836/20 - Solicita pintura de
sinalização de solo em todas as ruas do Jardim Eldorado. 837/20 - Solicita retirada de
galhada na Rua José Martins Santana, no trecho compreendido entre os n°s 733 e 749.
838/20 - Solicita retirada de galhada na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte
ao n° 3.087. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 839/20 - Solicita limpeza e
varrição nos arredores da EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves". Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 840/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Maria Galdina Rabello. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 841/20 - Solicita pintura de sinalização de solo no trevo da
Nova Ourinhos, junto à passagem férrea para o Jardim das Paineiras. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 842/20 - Solicita colocação de cascalho asfáltico ou
pedrisco em terreno baldio no final Rua Carlos Zanuto. Indicação do Vereador Cícero
de Aquino: 843/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Narciso Migliari, entre as
Ruas 13 de Maio e Floriano Peixoto. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 844/20
- Solicita poda de árvores de grande porte em toda a extensão da Rua Feirante Benedito
Del Col. 845/20 - Solicita limpeza e roçada de terrenos baldios em toda a extensão do
Jardim Colorado. 846/20 - Solicita troca de lâmpadas em diversos postes em toda a
extensão do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 847/20 - Solicita melhorias na
iluminação pública da passarela de acesso próxima à Rua Vereador Dr. Michel Abdo

Tanus. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 848/20 - Solicita recapeamento
asfáltico em todas as ruas do Jardim Itamaraty. Indicações do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 849/20 - Solicita roçada às margens da Estrada Vicinal Fernando Antônio
Paschoal. 850/20 - Solicita troca de duas lâmpadas queimadas na Avenida Presidente
Goulart. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 851/20 - Solicita, com urgência, que
se refaça a compactação asfáltica em valeta aberta pela SAE na Rua Maria Cunha de
Souza. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 852/20 - Solicita o
rebaixamento de guias para acessibilidade no canteiro central da Avenida Horácio
Soares, no cruzamento com a Rua Júlio Mori. 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 da Moção apresentada: Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 189/20 - De congratulações ao Sr. Reginaldo Pereira
"Reginaldo Barata", pelos relevantes serviços prestados à cultura em Ourinhos,
especialmente no tocante à preservação da memória municipal. 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. 1.111 a 1.156/2020 e a Moção nº. 189/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Santiago de Lucas Ângelo, Flávio Luís Ambrozim,
Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel, Caio César de Almeida
Lima, Alexandre Araujo Dauage, Éder Júlio Mota e Aparecido Luiz. Ninguém mais
querendo fazer 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, Santiago de
Lucas Ângelo, Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís Ambrozim, Cícero de Aquino,
Éder Júlio Mota e Aparecido Luiz. 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, Flávio Luís Ambrozim, Cícero de Aquino,
Aparecido Luiz, Raquel Borges Spada, Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota,
Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Araujo Dauage e Caio César de Almeida Lima. Não
havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a

presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima 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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