ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA 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 primeiro dia do mês de setembro 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 Trigésima Segunda 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, Aparecido Luiz, Caio
César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio
Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente Alexandre Florêncio Dias
declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Clotilde
Soares Ferreira. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Caetano Moreira. Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Sr. José Carlos Botani. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido
Felicetti solicitou a consignação da sua presença. A seguir, o Senhor Presidente
Alexandre Florêncio Dias informou aos Srs. Vereadores que durante o transcorrer dos
debates, sejam observados os termos da Resolução 07/2020, em especial o artigo 2º que
estabelece o seguinte: “ficam advertidos os Vereadores desta Casa de Leis que suas
manifestações, durante as Sessões Legislativas, não poderão resultar em autopromoção
eleitoreira ou de outros partidos, coligações ou candidatos, nem em ofensa ou
ridicularização de qualquer candidato, partido e coligação durante as Sessões
Ordinárias e Extraordinárias, ou de outros eventos do Poder Legislativo Municipal”, de
acordo com as recomendações da Justiça Eleitoral. O Sr. Presidente informou também
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. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em votação a Ata da 31ª Sessão Ordinária, APROVADA por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos resumos dos Ofícios recebidos e das respostas aos requerimentos:

Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em
resposta aos Requerimentos nº s 1.584 e 1.622/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel;
Requerimento nº 1.615/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº s
86 e 1.627/2020 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº 1.626/2020 do
Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 1.251 e 1.634/2020 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimentos nº s 1.170, 1.586 e 1.596/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel; Requerimento nº 715/2020 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimento nº
1.628/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº s 1.504, 1.618 e
1.624/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº 1.080/2020 do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ofício N° 557/2020 – ADM.ASCMO, da
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OURINHOS , em resposta ao
Requerimento N° 1.640/2020 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo. APAMPESP –
Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo –
Encaminha pedido de apoio à Câmara, diante do PL 529/2020, que tramita na ALESP,
que dispõe sobre a extinção de diversas instituições estaduais, entre elas o IAMSPE, nos
termos que especifica. MARIA RAQUEL D. BOMPANI LOPES – Representante dos
Servidores da SUCEN – Setor 11.2 – Assis/SP – Encaminha nota de protesto e solicita
apoio da Câmara, diante do PL 529/2020, que tramita na ALESP, que dispõe sobre a
extinção de diversas instituições estaduais, entre elas a SUCEN, nos termos que
especifica. Protocolo N° 587/2020-59, da SAE – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, que encaminha Boletim Diário de Tesouraria de 17/08/2020
a 24/08/2020, dos nº s 142 a 147/2020, nos termos que especifica. Ofício Nº 10GB036/220/20 – DO COMANDANTE DO PELOTÃO DE BOMBEIROS DE
OURINHOS, em resposta a Moção nº 252/2020 (De repúdio pela transferência do
serviço de atendimento do Corpo de Bombeiros "193" para a cidade de 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.
Logo após, o Senhor Presidente informou ao Plenário que as contas da Prefeitura
Municipal Ourinhos, referentes ao exercício de 2018, Processo ETC-4636/989/18-8,
foram recebidas nesta Casa de Leis e, posteriormente, serão remetidas à Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento, com fundamento no que preceitua os artigos 215
e 216 do regimento interno, combinado com os artigos 92 e 93 da Lei Orgânica do
Município. Assim, determinou à Secretaria da Casa que tome as providências
necessárias, com os registros e demais medidas pertinente. O Senhor Presidente
informou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 46/2020 de
autoria do Vereador Salim Mattar que estabelece normas para o correto descarte de
máscaras de proteção individual e outros Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s,
como medida de redução da transmissão do novo coronavírus. Projeto de Lei nº
47/2020 de autoria da maioria dos Vereadores que dispõe sobre denominação de Distrito
Industrial e Comercial “Ary Pocay”. Projeto de Resolução nº 10/2020 de autoria do

Vereador Alexandre Araujo Dauage que dispõe sobre alteração da Resolução nº.
04/2007, que dispõe sobre concessão de diploma “POLICIAL DESTAQUE DO ANO”,
alterada pelas Resoluções nº s 04 e 13/2019. As matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres,
conforme preceitua o regimento interno. Dando continuidade, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 32ª. Sessão Ordinária de 2020.
O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 1.713/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.888/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da
Avenida Joana Bacon Amadeu. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.714/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir mais
salas de aula no NEI "Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha", no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.715/20 - Requer informações, junto à AVOA, quanto à possibilidade
de normalização dos horários de circulação dos ônibus circulares, haja vista que o
comércio está funcionando normalmente. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 1.716/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar lixeiras e
câmeras de videomonitoramento, bem como realizar limpeza, em área localizada entre
as Ruas Domingos Faria e Elizeu Silvestrini, no Residencial Recanto dos Pássaros III.
1.717/20 - Requer informações quanto à existência de projetos para construção de praça
em terreno/área da antiga sede da Fazenda Brizola, localizada entre as Ruas Domingos
Faria e Elizeu Silvestrini, no Residencial Recanto dos Pássaros III. 1.718/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de construção de uma praça modelo em terreno/área
da antiga sede da Fazenda Brizola, entre as Ruas Domingos Faria e Elizeu Silvestrini, no
Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.719/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 834/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se aumentar o efetivo de podadores de árvores na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.720/20 - Requer dilação de prazo da
Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelos Atos nº s 01 e 02/2020. 1.721/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 926/2019, que solicita a implantação de
redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Bernardino Landulfo, entre os nº s 278 e 320
- Vila Vilar. Requerimentos do Vereador Salim Mattar: 1.722/20 - Requer
informações sobre o cronograma de disponibilização do novo prédio do IML - Instituto
Médico Legal e IC - Instituto de Criminalística. 1.723/20 - Requer informações sobre o
cronograma de execução e conclusão das novas instalações do Serviço de Verificação de
Óbito - SVO e IML - Instituto Médico Legal em nosso município. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.724/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se ampliar a cozinha e o refeitório na EMEF "Pedagogo Paulo Freire".
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.725/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 3.863/2017, que requer informações a respeito da
instalação de parques infantis em praças públicas e escolas municipais, equipados com

brinquedos adaptados para as crianças com necessidades especiais. 1.726/20 - Requer
informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.110/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura na quadra poliesportiva
situada ao lado do campo de futebol da Associação de Moradores de Bairros da Vila São
Luiz. 1.727/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.124/2020, que solicita
limpeza, plantio de grama e manutenção no alambrado do campo da Associação de
Moradores de Bairros da Vila São Luiz. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.163/20 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", bem como
melhorias na infraestrutura, na Rua Celso de Carvalho, no trecho compreendido entre o
n° 3 e o cruzamento com a Rua Quatro - Jardim Paris. Indicações do Vereador Abel
Diniz Fiel: 1.164/20 - Solicita poda de árvores situadas na Rua Francelina Grossi
Archangelo, próximo ao n° 700. 1.165/20 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na
Rua Ezelino Zorio Maulen - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.166/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Avenida Joana Bacon Amadeu, nos arredores do nº 1.400. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.167/20 - Solicita revitalização da Praça Melo
Peixoto. 1.168/20 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Paschoal Henrique,
esquina com a Rua Profa. Maria José Ferreira, para melhor visualização dos redutores de
velocidade ali situados. 1.169/20 - Solicita limpeza em área verde na Rua Ana Neri n°
160 - Vila Marcante. 1.170/20 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua
Sebastião Simião de Souza, próximo ao n° 490, no Jardim Santa Fé. Indicações do
Vereador Aparecido Luiz: 1.171/20 - Solicita melhorias na infraestrutura ao longo de
toda a Vila Christoni. 1.172/20 - Solicita limpeza geral em toda a extensão do Sistema de
Recreio Henrique Fittipaldi. 1.173/20 - Solicita melhorias e repintura na quadra
poliesportiva localizada na esquina da Rua Abuassali Abujamra com a Rua Cecília Pires
dos Santos. 1.174/20 - Solicita melhorias na iluminação da quadra poliesportiva
localizada na esquina da Rua Abuassali Abujamra com a Rua Cecília Pires dos Santos.
1.175/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Ipaussu, defronte ao n° 385 - Jardim
Matilde. 1.176/20 - Solicita melhorias na faixa de pedestre situada na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves n° 121, defronte ao Colégio Jean Piaget COC. 1.177/20 Solicita implantação de rampa de acessibilidade na Avenida Conselheiro Rodrigues
Alves n° 121, defronte Colégio Jean Piaget COC. 1.178/20 - Solicita limpeza e pintura
no entorno da quadra poliesportiva localizada na esquina da Rua Abuassali Abujamra
com a Rua Cecília Pires dos Santos. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.179/20 - Solicita retirada de galhadas na Rua Hermínio Sabino e na Rua Carlos
Augusto Amaral - Jardim São Judas Tadeu -, devido à poda de árvores efetuada pela
CPFL. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.180/20 - Solicita limpeza de
área verde com resíduos sólidos na Rua Elizeu Silvestrini - Residencial Recanto dos
Passaros III. Indicações do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.181/20 - Solicita
pintura de sinalização de solo em todas as vias públicas da Vila São José. 1.182/20 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Vila Odilon. 1.183/20 - Solicita

pintura de sinalização de solo em todas as vias públicas da Vila Odilon. Indicações do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.184/20 - Solicita construção de calçada
paralela à guia na Praça Henrique Tocalino, defronte ao Centro de Convivência
Jornalista Benedicto da Silva Eloy, visando melhorar a locomoção das pessoas que
estacionam seus veículos naquela região. 1.185/20 - Solicita pintura de sinalização de
solo na passagem de nível da Rua Henrique Pontara, cruzamento com a Rua Serafim
Signorini e com as Avenidas Santino Brianezi e André Monteiro Rodrigues. Logo após,
o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo: 283/20 - De congratulações à Ouritrans Transportes e
Logística, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município desde o ano de 2010.
Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 284/20 - De repúdio à 6ª Turma do STJ
- Superior Tribunal de Justiça, pela decisão em conceder Habeas Corpus coletivo para
libertar presos condenados por tráfico privilegiado e que cumprem pena de até 1 ano e 8
meses em regime fechado. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 285/20 - De
congratulações ao Bar do Bugiu, pelos 18 anos recém completados de atividade. Moção
da Vereadora Raquel Borges Spada: 286/20 - De congratulações à equipe da EMEF
"Prof. Jorge Herkrath", pela 1ª colocação entre as escolas municipais de Ourinhos no
IDEB 2019, alcançando a nota 7,9. Moções do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
287/20 - De congratulações pelo Dia do Karatê, comemorado em 11 de setembro, em
nome do Prof. Adilson Luiz de Oliveira e do atleta José Augusto de Oliveira Netto, por
representarem tão bem nosso Município nessa modalidade esportiva. 288/20 - De
congratulações pela aprovação do Projeto de Lei Federal nº 1.095/2019, que amplia a
pena de reclusão entre 2 e 5 anos, bem como proíbe a guarda, quando praticado ato de
abuso, maus-tratos ou mutilação contra cães e gatos. O Senhor Presidente informou que
as moções de congratulações e repúdio 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. Por questão de ordem,
fez o uso da palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Não havendo pedidos de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s. 1.713 a
1.727/2020 e as Moções nº. s 283 a 288/2020, com exceção do Requerimento nº.
1.720/2020, que requer dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Fez o
uso da palavra o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo. 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. Dando
sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação o Requerimento nº. 1.720/2020
de autoria do Senhor Vereador Cícero de Aquino que requer dilação de prazo da
Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pelos Atos nº s 1 e 2/2020. Fez o uso da

palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, o requerimento 1.720/2020 foi colocado em votação, REJEITADO com nove
votos contrários e quatro votos favoráveis. Por questão de ordem, fizeram o uso da
palavra para justificativa de voto os Senhores Vereadores Caio César de Almeida Lima,
Cícero de Aquino, Aparecido Luiz, Salim Mattar, Mário Sérgio Pazianoto, Flávio Luís
Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti e Santiago
de Lucas Ângelo. Logo após, O Senhor Presidente informou que seriam deliberados os
requerimentos remanescentes das 26ª, 27ª e 31ª Sessões Ordinárias. Foi dada a
continuidade da discussão do Requerimento nº. 1.473/2020 do Senhor Vereador Flávio
Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 565/2020, que requer
informações sobre os valores repassados mensalmente à empresa Pró Vida, responsável
por administrar a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". O Senhor Presidente informou que já
usaram a palavra para discussão os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Éder
Júlio Mota, Salim Mattar e Anísio Aparecido Felicetti. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o
requerimento destacado foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Na
sequência, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.474/2020 de autoria do
Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
1.851/2019, que requer informações sobre o parecer da Comissão nomeada para auditar
o contrato com a Organização Social que gerencia a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho"..
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo
Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento destacado
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.483/2020 de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim que reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento n° 666/2020, que reitera o Requerimento n°
1.911/2019, que requer informações sobre os gastos com a iluminação pública no ano de
2017. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e
Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento
destacado foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Dando continuidade
foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.484/2020 de autoria do Vereador Flávio
Luís Ambrozim que reitera, em seu inteiro teor o Requerimento n° 667/2020, que reitera
o Requerimento n° 1.912/2019, que requer informações sobre os gastos com a
iluminação pública no ano de 2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Flávio Luís Ambrozim e Edvaldo Lúcio Abel. O Senhor Presidente informou que a
continuidade da discussão do Requerimento nº. 1.484/2020 será realizada na próxima
sessão devido o término do horário regimental. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a supressão do intervalo regimental.
O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário, APROVADO por
unanimidade o pedido. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos, 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, fez o uso da palavra para explicação

pessoa na tribuna livre o Senhor Vereador Cícero de Aquino. Não havendo mais orador
inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e
declarou encerrada esta Trigésima Segunda 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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