ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 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 terceiro dia do mês de agosto 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 Quinta 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 Dauge, 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
Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Alexandre Araujo Dauage e Raquel Borges
Spada solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento da Senhora Ivete de Camargo
Mendes. Por questão de ordem, os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e Raquel
Borges Spada solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Farid Abdu
Tanios Mrad. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Vicente. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Senhor Dirceu Duarte de Moraes. Por questão de ordem, o Senhor
Presidente Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
da Sra. Matie. O Senhor Presidente comunicou aos Srs. Vereadores que as matérias para
a próxima sessão ordinária serão recebidas até as 12h00 desta terça-feira 04/08/2020, em
razão do próximo feriado na quinta-feira, dia 06/08. Dando continuidade, 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 24ª Sessão Ordinária,
APROVADA por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do resumo dos Ofícios recebidos das respostas aos
requerimentos: Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s 725, 1.067, 1.130, 1.134, 1.189/2020

do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº s 520, 842, 1.101, 1.120, 1.171,
1.174/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº s 81, 494, 786,
1.009, 1.055, 1.100, 1.114, 1.115, 1.116, 1.136 e 1.178, 1.179, 1.255/2020 do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 1.014, 1.122, 1.159, 1.191, 1.193, 1.213,
1.234/2020 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº 1.113/2020 do Vereador Caio
César de Almeida Lima; Requerimentos nº s 1.003, 1.062, 1.104, 1.146, 1.147, 1.148,
1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.181, 1.182, 1.185, 1.186, 1.215, 1.216, 1.217/2020
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, Requerimentos nº s 397, 479, 587, 870, 1.045,
1.011, 1.013, 1.061, 1.094, 1.102, 1.117, 1.118, 1.202, 1.237, 1.238/2020 do Vereador
Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 1.097, 1.239/2020 do Vereador Éder Júlio Mota;
Requerimentos nº s 118, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 221, 222, 223, 224, 441, 442,
445, 446, 484, 595, 837, 990, 1.021, 1.022,1.026, 1.027, 1.031, 1.056, 1.072, 1.167,
1.168, 1.204 e 1.207, 1.228, 1.240, 1.242, 1.245/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimentos nº s 204, 919, 945, 1.015, 1.018, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.131,
1.132, 1.133, 1.135, 1.155, 1.156, 1.173, 1.175, 1.176, 1.211, 1.230/2020 do Vereador
Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº s 1.051, 1.125, 1.137, 1.145, 1.210,
1.232/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº s 425, 437, 461,
488, 824, 974, 1.039, 1.163, 1.164, 1.165, 1.219, 1.221/2020 da Vereadora Raquel
Borges Spada; Requerimentos nº s 681 e 948/2020 do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo. Ofício Nº. 106/2020, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS, em resposta ao Requerimento n° 1.206/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel. Ofício N°. 114/2020, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS, em resposta aos Requerimentos n°s 947 e 1.247/2020 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento 1.161/2020 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti.
Ofício N°. 1.294/2020-SMG, da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, em
resposta ao Ofício nº. 06/2020, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos.
Ofício CENOP SJ N°. 462, do BANCO DO BRASIL, em resposta ao Requerimento N°
954/2020, do Vereador Mário Sérgio Pazianoto. Ofício N°. 20054678/DJCA, da CPFL
SANTA CRUZ, em resposta ao Requerimento N°. 721/2020, do Vereador Flávio Luis
Ambrozim. Boletins Diários da Tesouraria da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS – SAE, referente ao período de 08/06/2020 a 17/06/2020,
dos n°s 096 a 101; Carta 30/2020 CPFL Santa Cruz – Para conhecimento acerca da
reabertura do atendimento CPFL presencial em época de coronavírus (COVID-19), cujo
retorno está previsto para o dia 03/08/2020, com horário de funcionamento das 08h00 às
16h00, nos termos especificados. Ofício Nº. 30/12/2020, da SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, que encaminha o Decreto nº 7.283, de 06 de
março de 2020, que dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário no orçamento
vigente da PMO no valor de R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais) para
conhecimento e dá outras providências. Ofício Nº. 32/12/2020, da SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, que encaminha o Decreto nº 7.287, de 08 de
julho de 2020, que dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário no orçamento
vigente da PMO no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para

conhecimento e dá outras providências. Ofício Nº. 35/12/2020, da SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, que encaminha o Decreto nº 7.291, de 22 de
julho de 2020, que dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário no orçamento
vigente da PMO no valor de R$ 3.201.000,00 (três milhões, duzentos e um mil reais)
para conhecimento e dá outras providências. Ofício CGC-SEB N° 0366/2020, do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO , que encaminha cópia do
Acórdão da Eg. Primeira Câmara, sessão 16/04/2019, e cópia do Acórdão do Eg.
Plenário, sessão de 12/02/2020. Ofício N° 32/2020-HRMO, da POLICIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que informa a designação de novo Delegado de Polícia
Judiciária, na jurisdição do DEINTER 4 – Bauru. 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 foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 35/20 do
Prefeito Municipal que altera dispositivo das Leis nº s 6.530 de 25 de junho de 2019 e
6.530, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a autorização e regulamentação para
cessão e requisição, com ou sem vencimentos de servidores públicos municipais por
convênio para órgãos do Governo Federal, Estadual, Superintendência de Água e
Esgoto, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e
entidades sem fins lucrativos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 36/20 do
Prefeito Municipal que autoriza o Poder Executivo a receber patrocínio de empresas
privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista, pessoas físicas e entidades
sem fins lucrativos para a realização de eventos de interesse público, reformas nos
próprios e outras modalidades de auxílios à municipalidade e dá outras providências. As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que procedesse à leitura do Parecer Favorável da Comissão de Saúde e
Assistência Social emitido ao Projeto de Lei n° 30/2020 e dos Pareceres Favoráveis da
Comissão de Finanças e Orçamento emitidos aos Protocolos n°s 432, 438, 439 e
440/2020, referentes aos processos de compras, serviços, boletins diários e movimentos
de tesouraria da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, bem como boletins de
caixa, diários de tesouraria e prestação de contas das despesas com publicidade referente
ao 2º trimestre do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal: Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000432/2020-46 de 2020-07-07,
referente ao Ofício nº 013/2020/Gerência de Compras, de 07 de julho de 2020, do Sr.
Inácio José Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de
compras e serviços desta Autarquia, do mês de junho 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, 30 de julho 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. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000438/2020-71 de
2020-07-09, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 87 a 95/2020, dos
dias 26 de maio a 05 de junho 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, 30 de julho 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. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000439/2020-75 de 2020-07-09, referente ao Ofício SMPF084/2020, de 09 de julho de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Neto, Secretário
Adjunto de Planejamento e Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os Diários de
Tesouraria da PMO, período de 02/03/2020 a 29/05/2020, de nº s 40 a 100/2020, 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, 30 de julho 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. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000440/2020-79
de 2020-07-10, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade nº. 24/2020, de 09 de julho de
2020, do Sr. João Victor Lopes Libano - Contador da PMO, que encaminha a Prestação de
Contas das Despesas com Publicidade referente ao 2º Trimestre do exercício 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, 30 de julho de 2020. Parecer do Relator
da Comissão de Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº 30/2020. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa 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, não havendo nenhum óbice, e como Relator 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, 03 de
agosto de 2020. Edvaldo Lúcio Abel – Presidente-Relator; Flávio Luís Ambrozim –
Vice-Presidente e Raquel Borges Spada – 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 25ª. Sessão Ordinária de 2020. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que fossem retirados todos os
requerimentos de sua autoria da pauta. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos Requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 1.259/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº

1.133/2020, que 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. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.260/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a implementação de
ornamentação na viela entre a Rua Olívio Minucci e a Rua Antônio Zaki Abucham.
1.261/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a
implementação de ornamentação na viela entre a Rua Manoel Vieira Pinto e a Rua
Antônio Zaki Abucham. 1.262/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se
realizar estudos visando a implementação de ornamentação em todas as vielas do Jardim
São Judas Tadeu. 1.263/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar
estudos visando a implementação de ornamentação na viela entre a Rua Maria Moreira
de Souza e a Rua Lourenço Jorge. 1.264/20 - Requer informações quanto à possibilidade
de se realizar estudos visando a implementação de ornamentação em todas as vielas
situadas entre a Rua Dr. Caio Mizubuti, Rua Manoel da Silva Mano, Rua Inelcino José
de Oliveira e Rua Ângelo Barone – Vila Soares. Requerimentos do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 1.265/20 - Requer informações sobre a deficiência do
fornecimento de água na Vila Margarida e bairros adjacentes, que muitas vezes é
reduzido ou mesmo interrompido totalmente. 1.266/20 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Cultura, quanto à possibilidade de se realizarem aulas de teatro
voltadas para pessoas portadoras de autismo. 1.267/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 1.742/2019, que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
139/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se criar a Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 1.268/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se realizar nova campanha de castração de animais domésticos
em Ourinhos. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.269/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se estender, até o final de outubro, o prazo para
recadastramento dos munícipes contemplados por isenção ou beneficiários de descontos
do IPTU, em razão da pandemia e dos serviços indisponíveis do Poupatempo.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.270/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se realizar estudos visando à implementação de ornamentação
na viela que liga as Ruas Pedro Alexandre e Ângelo Marchetti. 1.271/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a implementação de
ornamentação nas vielas entre as Ruas Masaichi Nishiyama, Ângelo Peruci, Moacyr
Davanso e Ulysses Guimarães. 1.272/20 - Requer informações quanto à possibilidade de
se realizar estudos visando a implementação de ornamentação na viela entre as Ruas
Olívio Minucci e Atílio Toloto. 1.273/20 - Requer informações quanto à possibilidade
de se realizar estudos visando a implementação de ornamentação na viela entre as Ruas
Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho e Bartholomeu Diaz Martinês. 1.274/20 Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a
implementação de ornamentação na viela localizada na Rua Pedro Alexandre, 741.
1.275/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a
implementação de ornamentação em todas as vielas da Vila Soares. 1.276/20 - Requer

informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a implementação de
ornamentação em todas as vielas do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.277/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a
implementação de ornamentação em todas as vielas da Vila Nossa Senhora de Fátima e
do Jardim Paris. 1.278/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar
estudos visando a implementação de ornamentação em todas as vielas dos Jardins
Anchieta, Ouro Fino e São Domingos. 1.279/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se realizar estudos visando a implantação de ornamentação nas vielas
da Vila Christoni. 1.280/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar
estudos visando a implantação de ornamentação na viela que interliga a Rua Sebastião
Simião de Souza e a Alameda Claudionor Pimentel Correa de Lara, no Jardim das
Paineiras. 1.281/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos
visando a implantação de ornamentação na viela da Rua Vitório Christoni, próximo ao
nº 1.465. 1.282/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos
visando a implantação de ornamentação na viela que interliga a Vila São Luiz ao Jardim
Manhatan. 1.283/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos
visando à implantação de ornamentação na Rua Alice Teixeira de Oliveira, ao lado do nº
124, no Jardim Santa Fé IV. 1.284/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se
realizar estudos visando à implantação de ornamentação na viela da Alameda Vereador e
Presbítero Salomão de Moraes, no Jardim Santa Fé. 1.285/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de ornamentação em
vielas paralelas às Ruas Orlando Tolotto e Zaia Merege Farah, no Jardim Santa
Felicidade. 1.286/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos
visando à implantação de ornamentação na Viela Antônio Cruz, no Jardim Carolina.
1.287/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de ornamentação nas Vielas Dois e Três, no Jardim São Silvestre. 1.288/20
- Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando implantar
ornamentação na viela entre as Ruas Vicente Leporace e Prof. Jorge Herkrath. 1.289/20
- Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando implantar
ornamentação nas vielas do Jardim América. 1.290/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se realizar estudos visando implantar ornamentação nas vielas do
Loteamento São Bento. 1.291/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se
realizar estudos visando implantar ornamentação na viela da Rua Manoel de Oliveira, no
Jardim Santa Fé IV. 1.292/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar
estudos visando implantar ornamentação na viela entre as Ruas Prof. Jorge Herkrath e
Adail Faria da Cunha. 1.293/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se
realizar estudos visando implantar ornamentação na viela entre a Avenida José Marques
de Souza e a Rua Masaichi Nishiyama. 1.294/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se realizar estudos visando implantar ornamentação nas vielas da Vila
Brasil. 1.295/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos
visando implantar ornamentação nas vielas do Jardim Josefina. 1.296/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a implantação de

ornamentação em todas as vielas de Ourinhos. 1.297/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se realizar estudos visando a implantação de ornamentação na viela
entre as Ruas Antônio Zaki Abucham e Manoel Vieira Pinto - Jardim Ouro Fino.
1.298/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a
implantação de ornamentação na viela entre as Ruas Manoel Vieira Pinto e Benedito
Perino Jardim Ouro Fino. 1.299/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se
realizar estudos visando a implantação de ornamentação na viela entre as Ruas Benedito
Perino e Atílio Toloto - Jardim Ouro Fino. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 1.301/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos
visando a implantação de ornamentação em todas as vielas do Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. 1.302/20 - Requer informações quanto à possibilidade de
se realizar estudos visando a implantação de ornamentação em todas as vielas do Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU). 1.303/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se realizar estudos visando a implantação de ornamentação na viela da
Rua Antônio Alexandre Consoni Viganó - Loteamento Jardim Manhatan. 1.304/20 Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos visando a implantação
de ornamentação na viela da Rua Maria Moreira de Souza - Loteamento Jardim
Manhatan. 1.305/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar estudos
visando a implantação de ornamentação na viela da Rua Lourenço Jorge - Vila São Luiz.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino e Alexandre Araujo Dauage: 1.306/20
- Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos n°s 147/2019, 1.247/2017
e 3.709/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar redutor de
velocidade na Avenida Miguel Cury - Nova Ourinhos. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.307/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
unidade básica de saúde em terreno da Rua Felismino Fernandes dos Santos, ao lado da
EMEI Nhandeara. 1.308/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
área de lazer e pista de caminhada ao redor da Praça Nelson de Camargo Nascimento.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.309/20 - Requer informações
sobre a quantidade de aparelhos de ultrassonografia já adquiridos com o valor de R$
54.091,38, destinado através de emenda impositiva, e quantos ainda serão comprados
para totalizar o valor da emenda. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.310/20 - Requer informações sobre a obra realizada em área entre as Ruas Serafim
Signorini e Ernestina de Barros Carvalho, que instalou galeria pluvial para conter a
erosão no bairro Nova Ourinhos, local onde as águas desciam em dias de fortes chuvas
até o lago do Complexo de Lazer Parque do Centenário "Dr. Odayr Alves da Silva", em
frente ao Residencial Royal Park. 1.311/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se arborizar a área localizada entre as Ruas Serafim Signorini e Ernestina de Barros
Carvalho, com a finalidade de conter ainda mais a erosão causada em épocas de fortes
chuvas. 1.312/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se abrir caminho para
tráfego de automóveis, entre a Rua Serafim Signorini e Avenida André Monteiro
Rodrigues. 1.313/20 - Requer informações sobre a possibilidade de estudo para que seja
realizada revitalização de área verde, bem como recapeamento ou reperfilamento

asfáltico, em trecho paralelo à obra que fora instalada galeria pluvial, entre as ruas
Serafim Signorini e Ernestina de Barros Carvalho. 1.314/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.167/2019, que solicita roçada e limpeza em terreno localizado na
Rua Vereador Ary Archangelo Cardoso de Mattos, ao lado do nº 133 - Vila Villar.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.315/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias em toda a infraestrutura do Jardim Itaipava.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.316/20 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, quanto à possibilidade de se realizar
visita técnica na Rua Marceneiro José Herrera, nas proximidades do n° 301, visando à
execução de obras que solucionem o problema do empoçamento de água no local.
1.317/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 863/2020, que requer
informações sobre o cronograma de retirada de galhadas em todo o município de
Ourinhos. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.318/20 Requer informações sobre estudos, área, planejamento, levantamentos, localização,
processos em andamento para a criação de um novo distrito industrial, visando a
expansão comercial e industrial, investimento e geração de novos empregos no
Município. 1.319/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
academia de saúde em área verde na Avenida Henrique Pontara - Jardim Santa Fé.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.320/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.126/2020, que requer informações sobre a
possibilidade de atendimento às Indicações nº s 1.170/2017, 1.516/2017, 103/2018 e
48/2020, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapaburacos” na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas Chile e Barão do Rio Branco.
1.321/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.127/2020, que 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. 1.322/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.128/2020, que 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. 1.323/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.129/2020, que 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. 1.324/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.131/2020, que 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. 1.325/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.132/2020, que
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. 1.326/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.156/2020, que reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 50/2020, que solicita recapeamento asfáltico na Rua Rinkuro Suzuki
Parque Valeriano Marcante. 1.327/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
946/2019, que solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.328/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o

Requerimento nº 15/2020, que reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.043/2019,
que solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Vila São Luiz.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.336/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se instalarem câmeras de videomonitoramento na Rua Ângelo
Martins, nas proximidades do cruzamento com o Córrego das Furnas. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.337/20 - Requer informações quanto à quantidade
de terrenos atualmente disponíveis para sepultamentos no Cemitério Municipal.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.338/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 39/2020, que requer informações sobre a possibilidade
de se realizar estudos visando instalar uma farmácia, com atendimento 24 horas, na UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho". 1.339/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
213/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de
conscientização dos pedestres e motoristas quanto à utilização da faixa de pedestres de
forma a criar uma cultura de respeito aos munícipes que a utilizam. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.343/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
n° 1.138/2019, que solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão do Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.347/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se restringir o estacionamento
de caminhões na Rua Ovídio Gregório de Jesus, entre as Ruas Paschoal Pagani e Fábio
Francisco Bordim de Camargo. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 1.391/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se revitalizar área
atrás da arquibancada do Estádio Municipal Djalma Bahia, situada na Rua Benedita
Fernandes Cury, nas proximidades da DIG - Delegacia de Investigações Gerais.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.392/20 - Requer
informações a respeito de quais bairros foram beneficiados com o Projeto Arborizando
Ourinhos no ano de 2019, bem como quais bairros foram ou serão beneficiados no ano
de 2020, reiterando os termos do Requerimento n°. 290/2020. 1.393/20 - Requer
informações complementares e atualizadas, de forma reiterada, quanto ao Requerimento
n°. 465/2020, que requer informações a respeito da possibilidade de se ampliar o
atendimento na área de Psicologia e Psiquiatria Infantil no nosso Município. 1.394/20 Requer informações complementares e atualizadas, de forma reiterada, diante do período
e estação do ano, quanto ao Requerimento n°. 468/2020, sobre informações a respeito da
possibilidade de se criar uma campanha contra queimadas no Município, buscando
conscientizar a população sobre todos os malefícios causados ao meio ambiente, à saúde
e à segurança. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações: Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 952/20 - Solicita instalação de
mais lixeiras ao redor do Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes, no Complexo de Lazer
Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva". 953/20 - Solicita remoção de galhada
na Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico, defronte ao n° 125. 954/20 Solicita melhorias na guia e sarjeta da Rua Jornalista Heron Domingues, defronte ao n°
250. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 955/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Alameda Ésio

Petrini. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 956/20 - Solicita melhorias nas
rotatórias entre as Ruas Antônio Soares da Silva e Aparecida Ferroni Leide - Jardim São
Carlos. 957/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" na Rua Radialista Irineu Veroneze. Indicações do Vereador Aparecido Luiz:
958/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Machado Florence, defronte ao n° 367.
959/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Sebastião Nunes Diniz, defronte ao n° 285.
960/20 - Solicita instalação de placas "proibido estacionar" ao longo da Rua Onofre
Antônio Pasquetta. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 961/20 - Solicita
implantação de redutores de velocidades (lombofaixas) em toda a extensão da Rua
Onofre Antônio Pasquetta. 962/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" na Rua Carlos Augusto Amaral. 963/20 - Solicita limpeza em
bueiro na Rua Maria Petronilha de Almeida nº 279 - Residencial Recanto dos Pássaros
III. 964/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa buracos"
na Rua Hermínio Sabino. 965/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" na Rua Manoel de Oliveira. 966/20 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Maria Pastora da Silva.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 967/20 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Nelson José da Costa.
968/20 - Solicita melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Rua Júlio Mori.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 969/20 - Solicita poda da árvore situada na
Rua Fernando Prestes, nas proximidades do n° 74. Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 970/20 - Solicita construção de lombofaixas na Avenida Luiz Saldanha
Rodrigues, no trecho compreendido entre o Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes e o
"Lago da Unimed", que integram o Complexo de Lazer Parque do Centenário "Dr.
Odayr Alves da Silva", com objetivo de facilitar o trânsito de pedestres com maior
segurança, exigindo a redução de velocidade do tráfego. Indicação do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 971/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" na Rua Márcio Ferreira, no Loteamento Waldomiro Amaral
Mello. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 972/20 - Solicita reparos em calçada
na Rua do Expedicionário, em trecho próximo ao nº 245, imediações da sede da
Diretoria de Ensino. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 973/20 Solicita melhorias na infraestrutura da Rua Jorge Tibiriçá. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 974/20 - Solicita limpeza e retirada de entulho na Rua Antônio Luiz
Golfette nº 317. 975/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Ângelo Martins nº 334.
Indicações do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 976/20 - Solicita recapeamento
asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente em toda a extensão da Rua Vereador
Alberico Albano "Bio". 977/20 - Solicita recapeamento asfáltico em concreto
betuminoso usinado a quente, em toda a extensão da Rua Antônio Ruiz, no trecho
situado entre a Avenida Domingos Camerlingo Caló e Rua Vereador Alberico Albano
"Bio". 978/20 - Solicita recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a
quente em toda a extensão da Rua José Felipe do Amaral, no trecho situado entre as
Ruas Cardoso Ribeiro e Stellio Machado Loureiro. 979/20 - Solicita recapeamento

asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente em toda a extensão da Rua Don José
Marello, no trecho situado entre as Ruas Cardoso Ribeiro e Santos Dumont. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 980/20 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Helena Biazon Saladini, defronte ao nº 701.
981/20 - Solicita melhorias na infraestrutura, bem como construção de guias e sarjetas e
pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua Mariano Bressanin. 982/20 - Solicita
roçada na estrada que dá acesso ao Loteamento Lago Azul. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 983/20 - Solicita a retirada de galhada na Avenida Horácio Soares n°.
787. 984/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas do Jardim Itaipava.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 985/20 - Solicita troca de lâmpada na
Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 403. 986/20 - Solicita erradicação de
árvore na Rua Pedro José, defronte ao nº 125. 987/20 - Solicita limpeza geral na área
verde da Rua Alziro Gomes "Chacrinha". 988/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Rua Xisto Antônio de Souza, defronte ao nº 350. 989/20 - Solicita a implantação de
redutor de velocidade (lombofaixa) na Avenida Vitalina Marcusso, em frente à guarita da
FATEC. 990/20 - Solicita construção de escada na UBS Vila Odilon. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 991/20 - Solicita pintura de faixas de solo
(passagem de pedestres) e colocação de placas na Rua Imprensa, nos cruzamentos com
as Ruas Licínio Antonio Fantinatti e Jesus Vicente Garcia, Conjunto Residencial Padre
Eduardo Murante (COHAB). Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias:
992/20 - Solicita melhorias na rede de iluminação pública da Rua Orlando Chiaradia,
bem como a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED. Indicações do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 993/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua 13
de Maio, entre as Ruas Narciso Migliari e Dr. Antônio Prado. 994/20 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Vila Christoni. 995/20 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da região popularmente conhecida
como "Barra Funda". 996/20 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 997/20 - Solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim Santa Felicidade. 998/20 - Solicita a
instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim Santa Felicidade II.
999/20 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim
Itamaraty. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.000/20 -Solicita, com urgência,
instalação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Renee Machado Branco
Ferraro e Comandante Leonor Pedrotti - Residencial Oswaldo Brizola. Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.001/20 - Solicita instalação de redutor de
velocidade na Rua José Justino de Carvalho, próximo ao nº 1.623. Indicações do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.002/20 - Solicita reperfilamento ou recapeamento
asfáltico na Rua Mato Grosso, entre as Ruas Dr. Antônio Prado e Duque de Caxias.
1.003/20 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim
Colorado. 1.004/20 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do
Parque Valeriano Marcante. 1.005/20 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda
a extensão da Vila Nova Sá. 1.006/20 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda

a extensão do Jardim Flórida. 1.007/20 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão do Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU). Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 1.008/20 - Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão do Residencial Recanto dos Pássaros. 1.009/20 - Solicita instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão do Residencial Recanto dos Pássaros II. 1.010/20 Solicita instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Residencial Recanto dos
Pássaros III. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.011/20 - Solicita
repintura de faixa de pedestres na Rua José Justino de Carvalho, defronte ao nº 1.977 Jardim Matilde. 1.012/20 - Solicita repintura de sinalização de solo (PARE) nos
cruzamentos da Ruas Pará e Narciso Migliari. Indicação da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.013/20 - Solicita reforma no banheiro feminino da EMEF "Profa. Evani
Maioral Ribeiro Carneiro". Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.014/20
- Solicita poda de árvore na Rua João Rafael Filho, defronte ao nº 53 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.015/20 - Solicita reforma no banheiro masculino da EMEF "Profa. Evani
Maioral Ribeiro Carneiro". 1.016/20 - Solicita cobertura na rampa de acesso da EMEF
"Profa. Evani Maioral Ribeiro Carneiro", devido o difícil acesso em dias de chuva.
1.017/20 - Solicita pintura interna da EMEF "Profa. Evani Maioral Ribeiro Carneiro".
1.018/20 - Solicita limpeza na área verde localizada na Rua Pedro Alexandre. Indicação
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.019/20 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Livino José de Oliveira. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.020/20 - Solicita construção de rampa de acesso na NEI "Profa.
Hilda Kortz Amaral Santos". 1.021/20 - Solicita instalação de bebedouro com água
potável e refrigerada na EMEI "Abelardo Pinto", na Vila Brasil. 1.022/20 - Solicita
instalação de balanção de concreto no cruzamento da Rua Argemiro Batista das Neves
com a Rua Miguel Durante Sobrinho, no Jardim Anchieta. 1.023/20 - Solicita instalação
de balanção de concreto no cruzamento da Rua Argemiro Batista das Neves com a Rua
João Leonel Caetano, no Jardim Anchieta. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.024/20 - Solicita retirada de entulho em área verde situada na Rua Manoel Miranda
Filho Manégas, próximo ao nº 423 - Jardim do Sol. Indicação do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 1.025/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Enfermeiro Geraldo
Pimentel - Jardim das Paineiras. 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
Éder Júlio Mota: 205/20 - De congratulações e aplausos a todos os profissionais do
Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes De Leão (Postão), pelos excelentes serviços
prestados e por estarem na linha de frente no combate ao COVID-19. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 206/20 - De pesar pelo falecimento de Antônio de Santi.
Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 207/20 - De pesar pelo
falecimento de Genésio Aparecido Soares. 208/20 - De pesar pelo falecimento de
Genezia Batista Cândido. 209/20 - De pesar pelo falecimento de Gustavo Alves. 210/20
- De pesar pelo falecimento da Sra. Benedita de Fátima Batista Evangelista. 211/20 - De

pesar pelo falecimento da Sra. Rosa de Paula Lorenço. 212/20 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Luiz Carlos Bengosi. 213/20 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Maria de Lourdes Aparecida Cantarin Martins. 214/20 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Amélia Santa Bacili de Moraes. Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
215/20 - De congratulações ao médico Dr. Marconi Amaral, da UBS Vila São Luiz,
pelos relevantes serviços prestados à população. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 216/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Jovita Aparecida de Azevedo
Pereira. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 217/20 - De
congratulações à GIAARO - Grupo de Incentivo e Apoio a Adoção da Região de
Ourinhos, pelo lançamento da pedra fundamental da nova sede da Casa Arco Íris.
Moção do Vereador Alexandre Florencio Dias: 218/20 - De congratulações ao Sr.
Laércio Vara, pelos 24 anos recém completados de seu estabelecimento "Laércio's Bar".
Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 219/20 - De pesar pelo
falecimento de Agenor da Silva. 220/20 - De pesar pelo falecimento de Adão Emílio
Teixeira. 221/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Émerson Vitalino Canal. 222/20 - De
pesar pelo falecimento de Pedro José dos Santos. 223/20 - De pesar pelo falecimento de
Sérgio Benedito da Silva. Moção do Vereador Salim Mattar: 224/20 - De pesar pelo
falecimento de Ivone Abujamra. Moção da Vereador Raquel Borges Spada: 225/20 De congratulações à equipe do núcleo de combate às endemias, em especial, ao Gerente
de Combate aos Vetores, Sr. Flávio Augusto da Palma e aos Agentes de Combate às
Endemias, Sr. Deivid Aparecido Pereira do Nascimento e Sra. Dienifer Aparecida Silva
Norte. Moção do Vereador Salim Mattar: 226/20 - De pesar pelo falecimento de Inaiá
Janete Pereira Barboza. Moção dos Vereadores Cícero de Aquino e Alexandre Araujo
Dauage: 227/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ivete de Camargo Mendes. Moção
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 228/20 - De congratulações e aplausos ao Sindicato
Rural de Ourinhos, em nome de seu Presidente Sr. Eduardo Luiz Bicudo Ferraro
(Brigadeiro) e a todos os Agricultores de Ourinhos e região, pelo Dia do Agricultor,
comemorado no dia 28 de julho. Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
229/20 - De irrestrito apoio à reivindicação legítima dos servidores públicos estaduais
beneficiários e ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
(IAMSPE), em razão do impasse para renovação de convênio da entidade representativa
junto à Santa Casa de Ourinhos, cujo prazo vigente deverá expirar no mês de agosto. 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.1.259 a 1.394/2020 e as Moções nº s. 205, 215, 217, 218, 225, 228 e 229/2020 .
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Mário Sérgio
Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Caio César

de Almeida Lima e Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais 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
palavra livre na tribuna os Senhores Vereadores Caio César de Almeida Lima, Flávio
Luís Ambrozim, Cícero de Aquino, Alexandre Araujo Dauage e Éder Júlio Mota.
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, 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 e estando na Ordem do Dia, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
requerimento de urgência apresentado: Requerimento nº 1.452/2020 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 36/2020. 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 36/2020, proveniente do Prefeito
Municipal, que autoriza o Poder Executivo a receber patrocínio de empresas privadas,
empresas públicas, sociedades de economia mista, pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos para a realização de eventos de interesse público, reformas nos próprios e
outras modalidades de auxílios à municipalidade e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: A matéria visa a possibilidade de empresas terceirizadas e comércio
local, realizar doações dos equipamentos para o “Projeto Mirim”, voltado a educação no
trânsito paras crianças de 3 a 10 anos realizado por esta Prefeitura Municipal, para o uso
das atividades no local, como bicicletas, triciclos, carros (mecânicos ou elétricos) para
esta faixa etária. E em contrapartida que no local houvesse propaganda das empresas
parceiras do projeto para que a população tomasse conhecimento da contribuição das
mesmas e assim fomentar o comércio, local com o merchandising. Assim sendo,
solicitamos a apreciação do incluso Projeto de Lei, em regime de urgência, na forma
estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2020.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação da sua
presença. Após a leitura do requerimento de urgência nº 1.452/2020, o Sr. Presidente
colocou em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com votos nove favoráveis e cinco votos contrários. Fez
o uso da palavra para justificativa de voto o Senhor Vereador Salim Mattar. Aprovado o

requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Salim Mattar para
atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do
respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer:
Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei nº 36/2020. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que autoriza o poder
executivo a receber patrocínio de empresas privadas, empresas públicas, sociedades de
economia mista, pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos para a realização de
eventos de interesse público, reformas nos próprios e outras modalidades de auxílios à
municipalidade e dá outras providências, declaro ser DESFAVORÁVEL a sua aprovação
em regime de urgência, tendo em vista que a matéria tratada demanda mais análise por
parte das comissões permanentes, em especial da Comissão de Justiça e Redação. É
necessário que a tramitação seja regular a fim de evidenciar o interesse público da
proposição apresentada. É o parecer. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2020. Salim
Mattar – Relator. Realizada a leitura, o Sr. Presidente colocou em votação o parecer,
PREJUDICADO com nove votos contrários e cinco votos favoráveis. Rejeitado o
parecer, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 36/2020.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Salim Mattar, Mário Sérgio Pazianoto,
Santiago de Lucas Ângelo e Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO com onze votos favoráveis e
três votos contrários. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei Complementar nº 38/2019. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Abel Diniz Fiel solicitou do plenário o adiamento da discussão e votação do Projeto de
Lei Complementar nº. 38/2019 por duas sessões ordinárias. O Senhor Presidente colocou
em deliberação do plenário, APROVADO por unanimidade o pedido. Logo após, o
Senhor Presidente colocou em discussão o 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 Sarmázio Gonçalves “Santinho”). Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Aparecido Luiz e Santiago de Lucas Ângelo. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 29/2020 do
Vereador Abel Diniz Fiel. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou do plenário o adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei nº. 29/2019
por três sessões ordinárias. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário,
APROVADO por unanimidade o pedido. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto,
Flávio Luís Ambrozim e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima Quinta 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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