ATA DA 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 segundo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e dois
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 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
Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio
César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio
Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente
Sessão Ordinária. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Caio César de Almeida
Lima solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do jovem Felipe Zanutto. Em
seguida, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores 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 4ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Na sequência, o
Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Ofício C.C.A.
nº 5023/2019 – Tc010712/989/16 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Ofício
C. C. A. nº. 5023/2019 TC – 010712/989/16 Exmo. Senhor Presidente, Por
determinação do Exmo. Auditor Márcio Martins de Camargo, encaminho, para
conhecimento de Vossa Excelência, cópia do inteiro teor da decisão proferida nos autos
em epígrafe, publicada no DOE em 25/05/2019, na conformidade do disposto no artigo
2º, inciso XV, da Lei Complementar nº. 709/93. Por oportuno, alerto que o decidido não
é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação deste Tribunal
exarada no Processo TCA-10535/026/94. Apresento a Vossa Excelência cordiais
cumprimentos. Cristiana Barrem da Silva – Responsável pelo Cartório. Excelentíssimo
Senhor Alexandre Florencio Dias – Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos.
Extrato: Pelos fundamentos expostos na sentença proferida JULGO IRREGULARES os
atos “sub examine” nos termos do artigo 2º, XV e XXVII, da Lei Complementar 709/93.
Determino ainda, a aplicação de MULTA ao responsável, Sr. Toshio Misato, Prefeito

Municipal à época, em valor correspondente a 200 (duzentas) UFESP’S, nos termos do
artigo 104, II, da Lei Complementar nº. 709/93. Fixo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
para cumprimento, conforme previsto no artigo 86 da citada Lei Complementar. Por
fim, esclareço que por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da
Resolução nº. 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletônico – e. TCESP, na
página www.tce.sp.gov.br publique-se. C. A., 23 de maio de 2019. Márcio Martins de
Camargo – Auditor. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
Resumo do Ofício recebido: Ofício nº 51/2020-tr da Ordem dos Advogados do Brasil –
58ª Seção de Ourinhos/SP, que apresenta agradecimentos pela autorização de uso do
Plenário e de equipamentos desta Casa de Leis em 04/03/2020, para Cerimônia de
entrega de Carteiras para os novos advogados da Comarca. Em seguida, o Senhor
Presidente informou que o Ofício lido ficará à disposição dos Senhores Vereadores e
Assessores na Secretaria da Casa e comunicou que foi apresentada à mesa a seguinte
matéria: Projeto de Lei Complementar nº. 4/2020 do Prefeito Municipal que dispõe
sobre a criação de cargos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura
Municipal de Ourinhos e dá outras providências. A matéria anunciada será encaminhada
às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme
preceitua o regimento interno. Em seguida, o Senhor Presidente informou que seriam
apresentadas as matérias relativas à 5ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário
realizou a apresentação dos Requerimentos: Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 484/20 - Requer informações sobre o cronograma de recapeamento e
reperfilamento asfáltico em toda a extensão do Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 485/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar hortas comunitárias nas regiões mais
carentes do Município. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 486/20 Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 570/2019 e 2.177/2018, que
requerem informações sobre a possibilidade de se construir capela ecumênica na UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
487/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implementar projeto
permanente, com regulamentação e programação mensal para se realizar limpeza geral,
coleta de bens inservíveis, manutenção periódica de vias e logradouros públicos, bem
como criar e desenvolver campanhas e programas educativos para a população e escolas
do município de Ourinhos, dividindo a cidade em regiões norte, sul, leste e oeste para a
execução semanal de serviços. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
488/20 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 568/2019 e 2.162/2018, que
requerem informações sobre a possibilidade de se realizar parceria com o CR - Centro
de Ressocialização, visando utilizar os jovens na limpeza no Cemitério Municipal.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 489/20 - Requer informações sobre
a demissão da Dra. Valeska Abud da Unidade de Pronto Atendimento - UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho". Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 490/20 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, sobre a

possibilidade de divulgação antecipada do calendário de ações do "Programa Cidade
Limpa". Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 491/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar um Guia de Saúde Online no site oficial da
Prefeitura, com objetivo da divulgar os endereços das unidades de saúde, as equipes
médicas, os enfermeiros, as especialidades, os serviços e os procedimentos prestados em
todas as unidades de saúde pública na rede básica do Município. 492/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar um Guia da Assistência Social de Ourinhos
Online, no site oficial da Prefeitura, com objetivo de divulgar os endereços das unidades
de Assistência Social, as equipes e também todos os programas e serviços prestados no
âmbito dos Governos Municipal, Estadual e Federal, para orientação das pessoas
carentes em nosso Município. 493/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
criar um Guia da Educação Pública Municipal de Ourinhos Online, no site oficial da
Prefeitura, com objetivo de divulgar os endereços das escolas, das creches, quantidade
de vagas, as equipes e também de todos os programas, projetos e serviços prestados para
a população em nosso Município. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 494/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura no
solo da Praça Ítalo Ferrari - Vila Odilon. 495/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se fornecer lanches e frutas às crianças dos núcleos das escolinhas de
futebol, quando houver jogos ou campeonatos. 496/20 - Requer informações sobre o
cronograma de instalação de CRAS nos bairros que não possuem tal assistência à
população. 497/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de
ginástica, para ambos os sexos, na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 498/20 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar palestras educativas que
envolvam Serviço Social, Psicologia, Odontologia e Enfermagem, para alunos das
escolinhas de futebol nos bairros. 499/20 - Requer informações, junto ao DER Departamento de Estradas de Rodagem, sobre a possibilidade de se instalar lâmpadas de
LED em toda a extensão da Rodovia Raposo Tavares, no Município de Ourinhos.
500/20 - Requer informações, junto à Vigilância Sanitária, sobre a possibilidade de se
fiscalizar as casas que possuem lixos recicláveis em seus quintais. 501/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para implantar guard-rail
(mureta de proteção) na Rua Ângelo Sedassari, no trecho paralelo ao Córrego Águas das
Furnas. 502/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de
caminhada ao redor da área verde localizada entre a Rua Ezelino Zorio Maulen e a Rua
Silmara Bolognese da Silva - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento
do Vereador Cícero de Aquino: 503/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
n° 2.651/2018, que reiterou a Indicação n° 2.104/2017, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas LED na Área Verde 1, localizada na Rua Henrique
Terçariol, na Vila Operária, conforme resposta enviada no dia 10/12/2018.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 504/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar pontos de ônibus com cobertura na Rua Hermínio Joaquim
dos Remédios, defronte aos nº s 51 e 340, no Jardim Anchieta. 505/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura no ponto de ônibus situado na

Rua São Pedro do Turvo, no Jardim Matilde. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 506/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
aulas de capoeira, para ambos os sexos, na EMEF "Profa. Nilse de Freitas". 507/20 Requer informações sobre a possibilidade de se construir rotatória na confluência da
Avenida Henrique Migliari com as Ruas Moacir Cassiolato e José do Patrocínio.
508/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
calçamento e instalar mesas e bancos de concreto no Sistema de Lazer 2, localizado na
Rua Masaichi Nishiyama - Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano
Migliari. 509/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área de
Lazer Renée Machado Branco Ferraro, com instalação de playground, academia da
saúde, pista de caminhada, bancos etc. 510/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar as brigadas contra o mosquito Aedes Aegypti junto às
Associações de Moradores de Bairros do Município. 511/20 - Requer informações, junto
ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a possibilidade de se instalar
iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no trevo de acesso a Vila São Luiz.
512/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar programa de
prevenção e conscientização do vírus HIV na terceira idade. 513/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reparos nos emissários de esgoto, com
vazamentos em tampas quebradas, ao lado da passarela que liga o Jardim Colorado aos
Jardins do Sol I e II. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 514/20 Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o prazo de contestação das
cobranças de valores absurdos nas contas de água e esgoto em 60 dias após o
vencimento, a fim de proporcionar o prazo e a oportunidade para a população regularizar
um erro da Superintendência de Água e Esgoto - SAE - e não do consumidor, pois o
Código de Defesa do Consumidor proíbe a prática abusiva, sendo uma de suas
modalidades expressas no artigo 39, inciso V: "exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva". 515/20 - Requer informações sobre a falta de médicos
psiquiatras no CAPS II, prejudicando em muito os tratamentos dos pacientes de nosso
Município. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 516/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 111/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se consertar o ventilador da recepção da USF do Jardim Flórida.
517/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 104/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se tornar pista de caminhada toda a extensão do
Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" (Calipeiro) - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 518/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
102/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar alambrado no
campo que se localiza na área verde da Rua Dra. Nilza Lemes de Oliveira - Vila Soares.
519/20 - Requer informações sobre a possibilidade de estudo para que a UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho" venha a adquirir um aparelho de ultrassom. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 520/20 - Requer informações sobre o atendimento aos
Requerimentos nº s 832 e 2.337/2018, que solicitam providências a respeito das
inundações oriundas de águas pluviais na Rua José Justino de Carvalho, atrás do Ginásio

Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho". Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 521/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar atividades com o Consultório Dentário Móvel nos bairros do
Município. 522/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de
identificação nas escolinhas de futebol nos bairros, com informações dos professores
responsáveis e dos horários de funcionamento. 523/20 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre os pacientes que realizam tratamento fora do
domicílio (em outras cidades), bem como sobre a estrutura oferecida nessas cidades
onde são realizados os tratamentos. 524/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar, aos domingos, feira de "food trucks" no Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. 525/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar
cursos de prevenção de acidentes do trabalho aos funcionários públicos municipais.
526/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campeonato
interescolar municipal, abrangendo todas as escolas públicas e modalidades esportivas.
527/20 - Requer informações sobre as ações realizadas pela Prefeitura para a formação
profissional dos jovens que buscam o primeiro emprego. 528/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se criar um programa destinado exclusivamente para cuidar da
saúde dos servidores públicos e de seus familiares. 529/20 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se intensificar o
combate ao consumo de drogas em todas as praças públicas do Município. 530/20 Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar as atividades esportivas e
culturais realizadas ao ar livre e em praças públicas do Município. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 531/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar processo seletivo visando contratar auxiliares de educação
infantil junto à Secretaria Municipal de Educação, bem como para suprir as demais
carências de servidores da Administração Municipal. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a retirada da Indicação nº. 285/2020. N a
sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 238/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Isaac Benatto, no Jardim do Sol. Indicação do
Veraedor Cícero de Aquino: 239/20 - Solicita melhorias na iluminação pública da
Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximo ao acesso da Faculdade Estácio de Sá.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 240/20 - Solicito limpeza nos
coqueiros da cidade. 241/20 - Solicita recolhimento de galhada na Rua Dr. José Ermírio
de Moraes, em frente ao nº 607, no Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 242/20 - Solicita pintura de sinalização de solo, instalação de
placas de sinalização, bem como embarque e desembarque de alunos, na Rua Ezelino
Zorio Maulen, defronte à EMEF "Dr. Salem Abujamra" - Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. 243/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os
cruzamentos de vias públicas do Jardim Santos Dumont. 244/20 - Solicita a implantação
de redutor de velocidade na Rua Patrícia Moura Criveli Formagio, defronte ao n° 34 Núcleo Habitacional Choso Misato. 245/20 - Solicita a implantação de redutor de

velocidade ou lombofaixa na Avenida Horácio Soares, esquina com a Rua Mário Tolotto.
246/20 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestres) e a instalação de
placas de regulamentação de limite de velocidade em toda a extensão das ruas do Jardim
Anchieta. 247/20 - Solicita pintura de sinalização de solo e placas de sinalização em
todas as ruas e cruzamentos da Vila Perino. 248/20 - Solicita a construção de guias e
sarjetas no entorno da área de lazer localizada entre as Ruas Hermínio Joaquim dos
Remédios, Romano Bordinhon e Professor Ivo Gilberti - Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. 249/20 - Solicita a construção de calçadas no entorno da
área de lazer localizada entre as Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Romano
Bordinhon e Professor Ivo Gilberti - Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. 250/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão do Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 251/20 - Solicita pintura de sinalização de solo e
instalação de placas de sinalização de trânsito no entorno do Mercado Municipal,
localizado na Rua Miguel Vita. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 252/20 Solicita roçada e limpeza em calçada na Rua Benedita Fernandes Cury, fundo com o
Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick (Monstrinho). 253/20 - Solicita
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Prof. Cândido Barbosa Filho, no
Parque Minas Gerais - 2ª Seção. Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
254/20 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Prudente de Moraes. 255/20 Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Bandeirantes. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 256/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos"
em toda a extensão da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro - Vila Mano. Indicações do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 257/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda
a extensão da Rua Bandeirantes. 258/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda
a extensão da Rua Marechal Deodoro. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
259/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão das Ruas Don José Marello e Santos Dumont - Vila Mano. Indicação do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 260/20 - Solicita recapeamento asfáltico e
pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Campos Salles. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 261/20 - Solicita melhorias, com urgência, com a
realização de patrolamento e cascalho na Estrada Mauro Moura, no Condomínio Terra
Dourada. 262/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Antônio Netto, defronte ao n°
374, no Jardim Matilde. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 263/20 - Solicita
limpeza e lavagem geral em toda a extensão do Espaço Comercial "Alberto Matachana"
- Calçadão, localizado na Rua Paraná, atendendo pedido de vários comerciantes do
local. 264/20 - Solicita limpeza geral, varredura e lavagem em toda a extensão da Praça
Melo Peixoto, atendendo pedido de vários munícipes. 265/20 - Solicita pintura de
sinalização de solo (ponto de ônibus) na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº
679. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 266/20 - Solicita a construção
de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas Prof. Francisco Dias Negrão e
Maria Galdina Rabello - Jardim Josefina. Indicação do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 267/20 - Solicita implantação de lombofaixa na Avenida Conselheiro

Rodrigues Alves, defronte ao nº 249 – Centro. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 268/20 - Solicita a construção de balanção de concreto no
cruzamento entre a Rua Marginal e a Rua Fiori Giglioti - Residencial Parque das Flores.
269/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Senador Salgado Filho, entre as Ruas
Dom Pedro I e Joaquim de Azevedo – Jornalista. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 270/20 - Solicita manutenção em bueiro localizado próximo ao pontilhão entre
o Jardim Santos Dumont e Jardim São Judas Tadeu. Indicações do Vereador Abel
Diniz Fiel: 271/20 - Solicita limpeza da calçada em toda a extensão da Avenida Santino
Brianezi, utilizada como acesso pelos estudantes do Jardim Itaipava. 272/20 - Solicita
poda de árvores situadas na Avenida Sidney Marcondi, no Jardim Santos Dumont.
273/20 - Solicita reconstrução das guias e sarjetas da Rua Ayrton Senna da Silva, no
CDHU. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 274/20 - Solicita limpeza em
boca de lobo na Rua Sérgio Oliveira de Moraes, no Jardim Industrial. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 275/20 - Solicita a construção de balanção de
concreto no cruzamento da Rua Vereador Adelino Breve com a via pública entre a Rua
Alcides Camargo e a Alameda Bráulio Alves de Moura - Loteamento Angelina
Marcante. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 276/20 - Solicita que seja
tapado buraco aberto pela Superintendência de Água e Esgoto SAE na Rua Sargento
Douglas Florêncio, defronte ao nº 193. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 277/20 - Solicita recapeamento e reperfilamento asfáltico em todas as ruas do
Jardim Esplendor. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 278/20 - Solicita
que sejam tapados vários buracos abertos pela Superintendência de Água e Esgoto SAE na Rua Sargento Douglas Florêncio. 279/20 - Solicita a retirada de materiais
inservíveis na Vila Recreio. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
280/20 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador
Adelino Breve com a Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia. 281/20 Solicita a construção de galerias de águas pluviais em todas as ruas do Jardim Colúmbia.
282/20 - Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na
Rua Pedro Alexandre, defronte aos nº s 1.032 e 1.043 - Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. 283/20 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Celestino
Lopes Bahia, defronte ao nº 1.010. 284/20 - Solicita a implantação de lombofaixa na
Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt - Conjunto Habitacional Caiuá. 285/20 Solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Avenida
Gastão Vidigal nº 385, defronte a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida do
Vagão Queimado - Jardim Matilde. Indicações do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
286/20 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Antônio Miguel Pereira - Vila Musa. 287/20 - Solicita recolhimento de galhada
na Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho, próximo ao nº 363 - Vila Musa. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 288/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho. Indicação do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 289/20 - Solicita pintura de sinalização de solo de “aviso de radar”
diante do equipamento instalado, recentemente, na Avenida Antônio de Almeida Leite

"Tonico Leite", 609, defronte à Secretaria Municipal de Educação. Indicações do
Vereador Abel Diniz Fiel: 290/20 - Solicita a instalação de passagem de acesso para
cadeirante no cruzamento da Rua Pedro Toloto com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
291/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Moacir Cassiolato,
defronte ao nº 181. 292/20 - Solicita, em caráter de urgência, redutor de velocidade e
faixa de pedestre na Rua Paschoal Henrique, 600, Bairro das Crianças. 293/20 - Solicita
reinstalação dos bancos retirados do Espaço Comercial "Alberto Matachana" Calçadão,
em frente a Lanchonete Dona Marta. 294/20 - Solicita pintura de sinalização de solo em
toda a extensão do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicações do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 295/20 - Solicita a retirada de galhadas nas ruas da
região da Barra Funda. 296/20 - Solicita pintura de sinalização de solo de “aviso de
radar” na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios - Vila Califórnia. 297/20 - Solicita
pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da Rua Brasil.
Indicações do Vereadora Raquel Borges Spada: 298/20 - Solicita a desobstrução de
galeria de águas pluvias na Rua João Matias Graciano João do Fórum, próximo ao nº
114, no Jardim Vale Verde. 299/20 - Solicito limpeza no final da ciclovia da Avenida
Miguel Cury. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 300/20 - Solicita roçada na
Rua Prof. Francisco Dias Negrão, defronte ao nº 13, na Vila Boa Esperança - 2ª Seção.
301/20 - Solicita a retirada de entulho/galhada na Rua Prof. Francisco Dias Negrão,
defronte ao nº 13, na Vila Boa Esperança - 2ª Seção. Indicação do Vereador Aparecido
Luiz: 302/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Logo após, o Primeiro Secretário realizou
a leitura das Moções apresentadas: Moções do Vereador Cícero de Aquino: 67/20 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Gilberto Machado de Lima. 68/20 - De congratulações à
Sra. Isabel Cristina Nunes da Silva e ao Sr. Edson Querino da Silva, ambos proprietários
do Bar da Dita, perfazendo 5 anos, e da Skina do Frango, perfazendo 4 anos. Moção da
Vereadora Raquel Borges Spada: 69/20 - De congratulações aos Srs. Thiago de Brito
Rodrigues, Marcio Minoro Hanada, Marcos Paulo Bordinhom, João Paulo Penha,
Rivaldo do Carmo Silva e Tyago Henrique Trindade, professores do cursinho solidário,
bem como aos alunos aprovados no vestibular. Moções do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 70/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Osni Barbosa, o "Bi do Manchester", aos
56 anos de idade. 71/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Rosangela Oliveira Alves.
72/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Celia de Souza, aos 58 anos de idade. 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. Fez
pedido de destaque o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel dos requerimentos nº. s 491,
492, 493 e 514. Não havendo mais pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em
discussão os Requerimentos nº s. 484 a 531 e as Moções nº s. 68 e 69/2020. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Mário
Sérgio Pazianoto, Salim Mattar, Alexandre Araujo Dauage, Abel Diniz Fiel, Flávio Luís

Ambrozim e Éder Júlio Mota. Não havendo mais quem queira se manifestar, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que conforme 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, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário as matérias
destacadas remanescentes da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Sessões Ordinárias. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 207/2020, de autoria do Vereador Flávio Luís Ambrozim
que requer providências em relação à casa abandonada na Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves – Centro. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o
requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 216/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a
respeito de quais ações a Prefeitura vem realizando para trazer novas empresas e
indústrias ao município de Ourinhos, no sentido de fomentar emprego para nossa cidade.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Anísio Aparecido
Felicetti, Éder Júlio Mota, Aparecido Luiz e Flávio Luís Ambrozim. O Senhor
Presidente informou que devido a relevância do assunto do referido requerimento em
questão, dará continuidade à discussão e votação do mesmo na próxima sessão ordinária.
Findo o horário do expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o
intervalo regimental. Reaberta a sessão e não havendo matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz e
Anísio Aparecido Felicetti. Não havendo mais orador inscrito para o uso de tribuna livre,
o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta 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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