ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA – QUARTO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS –
ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao vigésimo terceiro dia do mês de março 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 Oitava Sessão Ordinária do presente
Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. Feita a chamada,
verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo
Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio
César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio
Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente
sessão ordinária. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Shen Shan Fan. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Janete Dias Villas Boas. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Vera
Neide Age. Em seguida, o Senhor Presidente informou que estava aberta a inscrição para
o uso da palavra no expediente devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário e que
para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao
Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o
início da Ordem do Dia. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 7ª
Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos. Requerimento n° 08/2020
do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos n°s 46, 47 e 98/2020 do Vereador
Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos n° s 16, 68, 87 e 91/2020 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimentos n°s 24, 25, 26, 27 e 28/2020 do Vereador Aparecido
Luiz; Requerimentos n°s 09 e 52/2020 do Vereador Caio César de Almeida Lima;
Requerimentos n°s 22, 23, 41, 42, 43, 44, 45, 65 e 102/2020 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimentos n°s 19, 94, 95, 130 e 199/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel; Requerimentos n°s 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 38, 54, 57 e 200/2020 do
Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos n°s 04 e 05/2020 da Vereadora Raquel
Borges Spada; Requerimentos n°s 136, 140, 145 e 147/2020 do Vereador Salim Mattar.

OFÍCIO N° 10GB-012/220/20, do Comandante Adjunto do Posto de Bombeiros de
Ourinhos, em resposta ao Requerimento n° 169/2020, do Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 15/2020 de autoria do Vereador Flávio Luís
Ambrozim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se equipar com dispensadores de
álcool em gel 70% os ônibus de transporte coletivo urbano, visando à higienização das
mãos dos usuários. Projeto de Lei nº 16/2020 de autoria do Vereador Flávio Luís
Ambrozim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se disponibilizar produtos
antissépticos para a higienização das mãos, como o álcool gel 70%, em estabelecimentos
de saúde, públicos ou privados, bem como em demais órgãos públicos e
estabelecimentos privados que tenham atendimento à população. Projeto de Lei
Complementar nº 05/2020 de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a alteração
da Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 06/2020 de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre reajuste do
quadro do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal
de Ourinhos, acrescido do Anexo XXIV e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 07/2020 de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o reajuste
dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da
Administração Direta, Indireta e Autárquica, Guarda Municipal, Procuradoria-Geral do
Município, Gratificação de Atividade Especial – GAE, Auxílio Alimentação e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº 08/2020 de autoria da Mesa Diretora, que
dispõe sobre recomposição dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e dá
outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020 de autoria do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo que institui o diploma de "GUARDA MIRIM DO ANO" e dá
outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento
interno. Logo após, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias
relativas à 8ª. Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação
dos Requerimentos: Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 618/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se alterar a Lei Complementar n° 474/2006
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos), concedendo 1 (um) dia de
ausência do serviço aos servidores, sem qualquer prejuízo, para a doação de sangue, até
3 (três) vezes por ano. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 619/20
- Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal de Ourinhos realizar
parceria com o Clube Atlético Ourinhense, para utilização da estrutura do clube, como
campo, piscina, etc. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 620/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº. 1.117/2019, que solicita a implantação de redutor de
velocidade (lombada) na Rua Silva Jardim, defronte ao n°. 929. 621/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 30/2020, que solicita providências, bem como reparos, em
galeria pluvial e no asfalto, em seu entorno, na Rua Narciso Migliari, em frente ao nº
551. 622/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação de nº 80/2020, que solicita com

urgência, limpeza em bueiro localizado na Rua Narciso Migliari, defronte ao n° 540 Vila Nova Sá. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 623/20 - Requer
informações sobre a distribuição de sabonetes para as EMEIs do município de Ourinhos,
atendendo às reclamações de pais de alunos, que alegam não estar havendo a
distribuição dos mesmos. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 624/20 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar 50 (cinquenta) postes
alambrados para fechamento do campo da Associação de Moradores de Bairros da Vila
Boa Esperança. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 625/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação n° 788/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" na Rua Santa Catarina, no trecho entre a Avenida Nilo
Signorini e a Rua Duque de Caxias, defronte ao Terminal Rodoviário de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves. 626/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.734/2017, que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED nas
Ruas Espírito Santo, Mato Grosso e Duque de Caxias, pois dão acesso ao Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 627/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.825/2017, que solicita recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Barão do Rio Branco. 628/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 254/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED nas Ruas Santa Catarina, Floriano Peixoto,
Maranhão, Gaspar Ricardo, Amazonas, José Felipe do Amaral, Don José Marello, entre
os nºs 600 e 895, Brasil, Barão do Rio Branco, 13 de Maio e Monteiro Lobato, nas
Avenidas Nilo Signorini e Domingos Perino, entre os nºs 400 e 403, e na Travessa
Acilho de Souza Franca. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 629/20 Requer informações sobre a possibilidade de providências para o retorno do programa
IPTU Verde, devido à recente conquista do Selo Verde-Azul pelo Município.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 630/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 98/2019, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" nas Ruas Belo Horizonte, Chile, Dr. Antônio Prado (do n° 519 ao fim),
Duque de Caxias (dos n°s 397/398 aos n°s 1.561/1.562), Espírito Santo, Travessa
Espírito Santo, Francisco Sales Eulálio, Mato Grosso, Travessa Quatro e Travessa do
Pedestre. 631/20 - Reitera, em seu inteiro, teor a Indicação n° 1.142/2019, que solicita,
junto à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, a extensão da iluminação pública na
Avenida Paulo Bozon Verduraz, com a instalação de novos postes a partir do poste nº
2/1.164 até o de nº 8.361. 632/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
o Projeto Vamos Brincar. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 633/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 357/2020, que requer informações sobre
a possibilidade de se realizar manutenção no barracão da Associação de Moradores de
Bairros da Vila Boa Esperança, com pintura, melhorias nas telas em seu entorno e
realizar troca de alguns vidros quebrados, atendendo a reivindicações de moradores do
bairro para realizações de eventos. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 634/20 - Requer informações sobre a licitação de contratação de um
caminhão para recolhimento de animais soltos em via pública. Requerimento do

Vereador Cícero de Aquino: 635/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação de nº.
1.110/2019, que solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Rio
de Janeiro, defronte ao n°. 458. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 636/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à instalação de cerca com alambrado no campo de futebol do Jardim Anchieta,
bem como construir vestiário com banheiros e chuveiros. 637/20 - Requer informações,
junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a possibilidade de se
realizar pintura de sinalização de solo e instalar placas de advertência (passagem
sinalizada de pedestres) em toda a extensão da Rodovia Raposo Tavares, no perímetro
urbano do Município, onde não há passarelas. 638/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir vestiário, com chuveiros e banheiros, no Campo de Futebol
da Sandiza, localizado entre o Jardim América e a Vila Adalgiza. 639/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar telas de proteção em todas as quadras
poliesportivas das escolas do Município. 640/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar academia da saúde no pátio da USF "Dr. Cláudio Dias da
Motta". 641/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir tratores de 75
CV a 110 CV, para atender aos pequenos agricultores do Município, especialmente à
agricultura familiar. 642/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
aulas de ginástica, zumba e capoeira na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia, para ambos
os sexos. 643/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça
João Fonseca, na Vila Kennedy, bem como instalar academia da saúde, playground, pista
de caminhada, bancos de concreto, dentre outros.644/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar acompanhamento médico ou de enfermeiro no Centro POP,
ao menos uma vez por semana, para verificação do estado de saúde dos munícipes que
ali residem. 645/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se destocar as árvores
cortadas existentes em todos os bairros e centro do nosso Município. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 646/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar o rebaixamento de guia no cruzamento da Rua do Expedicionário com a Rua
Benjamin Constant, esquina do n° 1.551. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 647/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.383/2019, que requer
informações a respeito do cronograma de criação do Conselho Municipal dos Usuários
de Água e Esgoto da SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos. 648/20 Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nºs 2.351/2019 e 1.952/2019, que
requerem informações de onde está sendo aplicado o recurso de quase 6 milhões de
reais, arrecadados das multas de trânsito no município de Ourinhos desde janeiro de
2017, considerando que, conforme a Lei nº 9.503, de 23/09/1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 320, a receita arrecadada com a cobrança das
multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego,
de campo, policiamento, fiscalização e educação de transito. 649/20 - Requer
informações a respeito do cronograma para realização de mutirão de exames de imagem
em 2020. 650/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 2.488/2019, que
reitera a Indicação nº. 1.375/2019, que solicita pintura de sinalização de solo em toda a

extensão do Parque Pacheco Chaves. 651/20 - Requer informações a respeito da
funcionária, cargo de confiança do prefeito, da diretoria do RH, exonerada pelo suposto
envolvimento com o "Escândalo dos Consignados" na falsificação de documentos e
realização de empréstimos consignados irregulares, continuar trabalhando para a
Prefeitura Municipal de Ourinhos no Centro de Atenção Psicossocial Álcool Drogas CAPS AD, sob tutela da Secretaria Municipal de Saúde, sem ter passado por processo
seletivo ou mesmo ter sido renomeada, demonstrando falta de transparência da
prefeitura e total desrespeito com a população ourinhense, conforme denúncia realizada
pela TV SAN. 652/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.470/2019, que
requer informações a respeito do cronograma de início do projeto de divulgação de
espaços públicos ou vagas em praças para instalação de carrinhos de lanches (Food
Trucks), dentre outros, no município de Ourinhos, considerando a resposta do
Requerimento nº 2.199/2019. 653/20 - Requer informações a respeito de melhorias nos
banheiro de todos os órgãos públicos municipais e, principalmente, nas unidades de
saúde do Município. 654/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.486/2019, que reitera a Indicação nº 1.377/2019, que solicita a troca de placa de
trânsito de contramão localizada na esquina das Ruas João Rolli e São Pedro do Turvo.
655/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.464/2019, que requer
informações a respeito do cronograma de início do mutirão de consultas com médicos
especialistas, em Ourinhos, com o objetivo de acabar com as demandas reprimidas,
garantindo acesso e qualidade na assistência ao paciente, de forma integral, com redução
do tempo de espera, visto que existem reclamações de pessoas esperando por anos,
considerando a resposta do Requerimento nº 2.105/2019. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 656/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar cobertura na quadra poliesportiva da Associação de Moradores de Bairros da
Vila São Luiz. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 657/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.452/2019, que reitera o Requerimento nº
2.071/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se divulgar os valores da
Terra Nua - VTN - no Portal de Transparência do site da Prefeitura Municipal.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 658/20 - Requer informações
do Governo do Estado, se há algum cronograma sobre construções de casas populares do
CDHU em nosso Município. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 659/20
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.397/2019, que informações sobre a
possibilidade de se arborizar e instalar lixeiras e bebedouros na pista de caminhada e
ciclismo situada na Avenida Vitalina Marcusso. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 660/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
vestiário, com chuveiros e banheiros, bem como reformar a arquibancada do campo de
futebol do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Requerimento do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 661/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.396/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeiras e
bebedouros em toda a extensão da Pista de Caminhada e Lazer Gabriel Ricardo "Bié" Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos do Vereador

Alexandre Araujo Dauage: 662/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
2.045/2018, que solicita a construção de calçada e mureta na Rua Ângelo Barone,
próximo ao nº 44 - Vila Soares. 663/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.613/2018, que solicita a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou
lombada) na Rua Antônio Saladini, próximo ao portão de entrada e saída dos alunos do
Colégio COC Jean Piaget. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
664/20 - Requer informações sobre a tarifa de esgoto no Município no ano de 2019.
665/20 - Requer informações sobre a tarifa de esgoto no Município no ano de 2020.
666/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.911/2019, que requer
informações sobre os valores gastos com a iluminação pública no ano de 2017. 667/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.912/2019, que requer informações
sobre os valores gastos com a iluminação pública no ano de 2018. 668/20 - Requer
informações sobre os valores gastos com a iluminação pública no ano de 2019. 669/20 Requer informações sobre os valores gastos com a iluminação pública no ano de 2020.
670/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.197/2017, que reitera a
Indicação nº 14/2017, que solicita construção de praça em área verde, localizada entre a
Rua Ana Neri e o Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 671/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 731/2018, que requer informações sobre aquisições
de emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal. 672/20 - Requer informações sobre
aquisições de emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal no ano de 2018. 673/20 Requer informações sobre aquisições de emulsões asfálticas pela Prefeitura Municipal
no ano de 2019. 674/20 - Requer informações sobre aquisições de emulsões asfálticas
pela Prefeitura Municipal no ano de 2020. 675/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 894/2019, que requer informações sobre a tarifa de esgoto no
Município. 676/20 - Requer informações sobre a tarifa de esgoto no Município no ano
de 2017. 677/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.187/2019, que
reitera o Requerimento nº 991/2019, que requer informações do Procon a respeito de
registro de reclamações sobre cobranças exorbitantes nas contas de água. Requerimento
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 678/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar a soltura de peixes, bem como construir área privativa para
pescarias, no Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes, "Lago da Nova Ourinhos", situado
no Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 679/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 2.487/2019, que reitera a Indicação nº 1.376/2019, que solicita
pintura de sinalização de solo na esquina das Ruas João Rolli e São Pedro do Turvo.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 680/20 - Requer informações sobre a
possibilidade dos Governos Municipal, Estadual e Federal estipularem o pagamento de
bonificação aos seus respectivos servidores públicos da área da saúde, incumbidos em
atividades relativas aos cuidados com pacientes suspeitos ou infectados com o vírus
COVID-19 (Coronavírus). Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
681/20 - Encaminha minuta de projeto de lei que dispõe sobre incentivo fiscal a
empresas que promovam a contratação de Guardas Mirins, integrantes da AMO-SIM -

Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas - no município de
Ourinhos, e dá outras providências. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 682/20 - Requer informações a respeito do tempo médio entre o
agendamento e a realização de procedimentos de saúde de alta complexidade. 683/20 Requer informações sobre quais atividades são oferecidas pelo Centro de Esportes e
Artes Unificados, do Residencial Recanto dos Pássaros. 684/20 - Requer informações
sobre as especialidades oferecidas pela Policlínica do Servidor Público Municipal.
685/20 - Requer informações a respeito da prestação de serviços de apreensão de
animais que perambulam pelas ruas do Município. 686/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando implantar mais escolinhas de futebol no
Município. 687/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.716/2019, que
requer informações sobre a existência de estudos para providências quanto ao trânsito de
veículos na Rua Lourenço Jorge, defronte à EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão" - Vila
São Luiz, visto os diversos registros de acidentes ocorridos com alunos ao atravessar a
referida via pública. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 688/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 189/2020, que solicita pintura de faixas para
pedestres e sinalização de "PARE" no cruzamento da Rua Antônio Bertagnoli com a Rua
República. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo
solicitou a retirada do Requerimento nº 619/2020. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 364/20
- Solicita pintura de solo sinalizando embarque de alunos em transporte público na Rua
Antônio Zaki Abucham, defronte ao "Paraíso das Noivas", na Vila Adalgiza. Indicações
do Vereador Aparecido Luiz: 365/20 - Solicita reperfilamento asfáltico nas Ruas
Vitório Furlaneto e Esmanilio Vieira, no CDHU. 366/20 - Solicita retirada de galhadas
em todas as ruas da Nova Ourinhos. Indicação do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 367/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Manoel da Borba Gato e na
Avenida Amador Bueno. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 368/20 - Solicita
a retirada de galhadas na Rua Francelina Grossi Archangelo, próximo ao nº 527 - Jardim
Eldorado. 369/20 - Solicita patrolamento e colocação de cascalho em toda a extensão da
Rua Onze - Jardim Itaipava. 370/20 - Solicita, junto à CPFL - Companhia Paulista de
Força e Luz -, instalação de iluminação pública, a partir do poste 1013647, na Rua Onze
- Jardim Itaipava. 371/20 - Solicita pintura de sinalização de solo/faixa de pedestres nos
cruzamentos da Rua Silva Jardim com as Ruas Renato Mota e Agostinho Paiva, devido à
dificuldade dos pedestres em circular no local. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:
372/20 - Solicita poda de árvores de grande porte na Rua Joaquim de Azevedo Jornalista, defronte à Unimed, pois estão atrapalhando o passeio e a sinalização. 373/20 Solicita melhorias na sinalização do cruzamento entre as Ruas Joaquim de Azevedo Jornalista e Euclides da Cunha. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
374/20 - Solicita a restauração de balanção de concreto no cruzamento da Avenida
Domingos Perino com Rua Santa Catarina, na Vila Perino. Indicação do Vereador Abel
Diniz Fiel: 375/20 - Solicita pintura de sinalização de solo na rotatória localizada na
Rua Jornalista Heron Domingues com a Rua José Marreira de Souza. 376/20 - Solicita,

com urgência, troca de lâmpada do poste nº 812 da Rua Silmara Bolognese da Silva Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 377/20 - Solicita, com urgência, troca de
lâmpada do poste nº 1.807 da Rua Vereador Dr. Michel Abdo Tanus - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 378/20 - Solicita manutenção do soquete do poste nº
28/505 da Rua Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, na Vila Operária. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 379/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Silva Jardim. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 380/20 - Solicita roçada e
limpeza em torno do campo do Jardim Eldorado. 381/20 - Solicita pintura na quadra
poliesportiva, bem como nas arquibancadas em geral, da Associação de Moradores de
Bairros da Vila Boa Esperança. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 382/20 Solicita pintura de sinalização de solo, bem como instalação de placas para idoso,
defronte ao Poupatempo no Ourinhos Plaza Shopping. Indicação do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 383/20 - Solicita a retirada de galhadas que estão há mais de três
meses na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, próximo ao nº. 450, no Jardim Ouro
Verde. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 384/20 - Solicita instalação
de lixeira defronte ao NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos". 385/20 - Solicita troca
da iluminação pública existente por lâmpadas LED em toda a extensão das vielas do
Jardim Josefina, entre as Ruas Vicente Leporace e Adail Faria da Cunha. 386/20 Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Irineu Pereira da Silva, defronte ao
nº 371 - Jardim das Paineiras. 387/20 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e
sarjetas do Jardim Itamaraty. 388/20 - Solicita limpeza e varrição periódica, ao menos
uma vez por semana, em todas as praças do Município. 389/20 - Solicita a construção de
calçada ao redor da área de lazer da Associação de Moradores de Bairros do Jardim
Guaporé. 390/20 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua
Manoel da Borba Gato com a Rua Manoel Preto, no Jardim dos Bandeirantes. 391/20 Solicita poda de árvores, pintura de sinalização de solo e limpeza de "bocas de lobo", de
guias e sarjetas na Rua Olavo Ferreira de Sá. 392/20 - Solicita a construção de balanção
de concreto no cruzamento das Ruas Francisco Masiero e Sebastiana Cândida de Paula
Carvalho. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 393/20 - Solicita limpeza em dois
bueiros da Rua Aparecida Ferroni Leide, próximos ao nº 15, no Jardim São Carlos.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 394/20 - Solicita melhorias,
pintura de sinalização de solo e recapeamento asfáltico na Rotatória São Judas Tadeu,
que dá acesso ao Jardim Santos Dumont. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
395/20 - Solicita roçada na rotatória localizada entre as Ruas Aparecida Ferroni Leide e
Antônio Soares da Silva, no Jardim São Carlos. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 396/20 - Solicita revitalização da rotatória na confluência da Rua
Antônio Bonifácio com a Rua Vicente Ernesto de Lucca, realizando pintura de
sinalização de solo, instalação de placas de trânsito, etc. Indicação do Vereador Cícero
de Aquino: 397/20 - Solicita limpeza em bueiros da Rua João Villar Péres, ao lado do
nº 48, no Jardim Estoril. 398/20 - Solicita revitalização das dependências do Velório
Municipal de Ourinhos. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 399/20 Solicita retirada de entulho na Rua Apuco Tavares de Souza, na Vila São José.

Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 400/20 - Solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Júlio Mori, próximo à passagem
de pedestres sobre a linha férrea, no cruzamento com a Rua Orlando Tolotto. 401/20 Solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Raphael Noschesi,
defronte ao n° 462, no Jardim Itamaraty. 402/20 - Solicita implantação de dois redutores
de velocidade (lombadas ou lombofaixas) na Rua Ezelino Zorio Maulen, defronte à
EMEF "Dr. Salem Abujamra", no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 403/20 Solicita melhorias na iluminação pública ao redor do Seminário Josefino de Nossa
Senhora de Guadalupe. 404/20 - Solicita pintura das guias e sarjetas em todo o Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 405/20 - Solicita a recuperação e pintura do redutor de
velocidade na Rua Antônio Henrique Rolli, defronte à EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim
Europa. 406/20 - Solicita a realização de fresagem (cascalho asfáltico) na Rua Joaquim
Gomes da Silva, paralela à UBS "Região Oeste" - Jardim São Judas Tadeu. 407/20 Solicita pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação para limite
de velocidade máxima permitida em todas as ruas do Jardim Manhatan. 408/20 - Solicita
a implantação de lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Avenida José Marques
de Souza, defronte ao nº 402 - Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano
Migliari. 409/20 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Manoel da Borba Gato e Fernão Dias Paes Leme - Jardim dos Bandeirantes. Indicação
da Vereadora Raquel Borges Spada: 410/20 - Solicita melhorias na malha asfáltica da
Rua Lauro Zimmermann Filho, em frente ao ponto de ônibus, próximo do Condomínio
Moradas. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 411/20 - Solicita a
recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização de solo, em todos os redutores
de velocidade da Rua Joaquim de Azevedo - Jornalista - Vila Moraes. 412/20 - Solicita
capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas em todo o Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari. Indicação do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 413/20 - Solicita substituição de lâmpadas queimadas na Rua Livino José de
Oliveira, em dois postes nas imediações do n°. 62 - Jardim Vista Alegre. Indicação do
Vereadora Raquel Borges Spada: 414/20 - Solicita a retirada de terra situada em área
verde da Rua Bertolino Getco, 353 - Núcleo Habitacional Choso Misato. 415/20 Solicita troca das lâmpadas queimadas na Rua Henrique Tocalino, em frente ao
Lanchódromo. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moções da Vereadora Raquel Borges Spada: 94/20 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Ulisses Borghi. 95/20 - De congratulações à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, pela conquista do Selo
Verde e Azul. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 96/20 - De
congratulações à Sra. Cláudia da Silva Velloso Braga, pelos serviços prestados como
coordenadora da Pastoral do Surdo. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 97/20 De pesar pelo falecimento do Sr. Alcides Alonso, ocorrido no dia 13 de março de 2020.
98/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Aquino, ocorrido no dia 16 de
março de 2020. 99/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Luzia Luscente Previdella
Moreira, em 11 de março de 2020. Moções do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:

100/20 - De congratulações à Gráfica Adra, em nome de seus proprietários Terezinha
Martins Rabelo e José Rabelo Filho, pelos excelentes serviços prestados em nosso
Município. 101/20 - De congratulações à Orlandi Seguros, antiga Proseg Seguros, em
nome de seu proprietário Carlos Roberto Orlandi, pelos excelentes serviços prestados
em nosso Município. 102/20 - De congratulações à Gráfica Ramar, em nome de seu
proprietário João Paulo Martins Filho, pelos excelentes serviços prestados em nosso
Município. 103/20 - De congratulações ao Sr. José Benedito Canizela, da Gráfica Adra,
pelos excelentes serviços prestados em nosso Município. 104/20 - De congratulações à
AMO-SIM - Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas -, pela
formatura de 140 novos Guardas Mirins da turma III de 2019, realizada no dia 12 de
março, desejando sucesso a todos os formandos. 105/20 - De congratulações ao
Delegado Seccional de Ourinhos, Sr. Antônio José Fernandes Vieira, homenageado
como Paraninfo dos Guardas Mirins da turma III de 2019 da AMO-SIM - Associação
Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas -, na formatura realizada no dia
12 de março. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 106/20 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Janete Dias Villas Boas. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que a discussão e a votação dos requerimentos
e moções fossem votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado
por qualquer dos Senhores Vereadores. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre
Araujo Dauage solicitou o ADIAMENTO DAS DISCUSSÕES E DAS VOTAÇÕES
DOS REQUERIMENTOS E MOÇÕES da presente sessão ordinária para que os
Senhores Vereadores possam discutir as questões relacionadas à pandemia do
Coronavírus. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a
retirada do seu pedido para votação globalizada das matérias pautadas. O Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário os pedidos dos Senhores Vereadores,
APROVADOS por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente consultou os Senhores
Vereadores se havia alguma matéria a ser destacada. Não havendo matéria a ser
destacada, 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 Vereador Abel Diniz Fiel solicitou o ADIAMENTO das discussões e votações
das matérias destacadas remanescentes de sessões anteriores. O Senhor Presidente
consultou os autores dos requerimentos destacados que concordaram com o adiamento
para a próxima sessão. Logo após, o Sr. Presidente consultou o Primeiro Secretário que
se havia algum Vereador inscrito para o uso da tribuna no primeiro expediente. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Alexandre Araujo Dauage,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Éder Júlio Mota, Santiago de Lucas
Ângelo, Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César
de Almeida Lima, Raquel Borges Spada e Alexandre Florencio Dias. 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, 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 e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos de urgência
apresentado à mesa. Requerimento nº 689/2020 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei nº 10/2020. 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 10/2020, proveniente do Prefeito Municipal, que altera
dispositivos da Lei nº. 5.810, de 28 de junho de 2012, que dispõe sobre o Regime
Próprio de Previdência do Município de Ourinhos e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: Em atenção aos dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12
de novembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 13 de novembro
de 19, e a necessidade de adequação dos Municípios que possuem Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) até o mês de julho de 2020 para ajustarem procedimentos
administrativos, sem que os ajustes exigidos para cumprimento das normas
constitucionais sejam considerados para efeitos da emissão do Certificado de
Regularidade Previdenciária – CRP, exigido nos termos da Lei nº 9.717/98,
recepcionada pela EC nº 103/19 como Lei Complementar (art. 9º), conforme a Portaria
nº 1.348/2019, encaminhamos o presente projeto de lei para análise a aprovação desta
respeitosa casa de leis, com data vênia, máxima urgência, conforme abaixo destacamos.
Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto de alteração da Lei, em regime
de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em
23 de março de 2020. Requerimento nº 690/2020 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 15/2020. 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 15/2020, proveniente do Vereador Flávio Luís Ambrozim,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de se equipar com dispensadores de álcool em gel
70% os ônibus de transporte coletivo urbano, visando à higienização das mãos dos
usuários. JUSTIFICATIVA: O referido Projeto de Lei tem como objetivo de
disponibilizar álcool gel 70% aos usuários do transporte coletivo urbano, para a
prevenção ao contágio do COVID-19 (Coronavírus), visto a situação de pandemia que o
mundo vem passando devido a esse vírus altamente contagioso e que vem avançando,
rapidamente, em número de infectados. Assim sendo, solicitamos a apreciação do
incluso Projeto de alteração da Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei
Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 23 de março de 2020. Requerimento nº
691/2020 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 16/2020. 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 16/2020,
proveniente do Vereador Flávio Luís Ambrozim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
se disponibilizar produtos antissépticos para a higienização das mãos, como o álcool gel
70%, em estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, bem como em demais órgãos
públicos e estabelecimentos privados que tenham atendimento à população.
JUSTIFICATIVA: O referido Projeto de Lei tem como objetivo disponibilizar produtos
antissépticos para a higienização das mãos, como o álcool gel 70%, em estabelecimentos
de saúde, públicos ou privados, bem como em demais órgãos públicos e
estabelecimentos privados, que tenham atendimento à população, como um forma de
prevenção ao contágio do COVID-19 (Coronavírus) entre os seus usuários. Assim
sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto de alteração da Lei, em regime de
urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 23
de março de 2020. Realizada a leitura dos requerimentos de urgência, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento n° 689/2020. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com 11 (onze) votos
favoráveis e 3 (três) votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor
Presidente nomeou o Sr. Vereador Caio César de Almeida Lima para atuar como relator
especial ao projeto do requerimento e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo
necessária 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 10/2020 Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que altera dispositivos da Lei nº. 5.810, de 28 de junho de 2012, que dispõe
sobre o Regime Próprio de Previdência do Município de Ourinhos e dá outras
providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 23 de março de
2020. Caio César de Almeida Lima – Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 10/2020. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO com 11 (onze) votos favoráveis e
3 (três) votos contrários. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento n° 690/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com 13 (onze) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário.
Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador
Carlos Alberto Costa Prado para atuar como relator especial ao projeto do requerimento
e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessária 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 15/2020. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de iniciativa do Vereador Flávio Luís Ambrozim, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de se equipar com dispensadores de álcool em gel 70% os ônibus de
transporte coletivo urbano, visando à higienização das mãos dos usuários, declaro nada
ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 23 de março de 2020. Carlos Alberto

Costa Prado – Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 15/2020. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio
Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Dando continuidade, foi colocado em discussão o
Requerimento n° 691/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência,
o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Cícero de Aquino para atuar como relator
especial ao projeto do requerimento e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo
necessário 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 16/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador
Flávio Luís Ambrozim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se disponibilizar produtos
antissépticos para a higienização das mãos, como o álcool gel 70%, em estabelecimentos
de saúde, públicos ou privados, bem como em demais órgãos públicos e
estabelecimentos privados que tenham atendimento à população, declaro nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 23 de março de 2020. Cícero de Aquino - Relator
Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 16/2020. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 01/2020
de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de
crédito com o Banco do Brasil S. A. e dá outras providências. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO com 3 (três) votos contrários e 11
(onze) votos favoráveis. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do
Dia e nenhum orador inscrito para explicação pessoal, o Senhor Presidente agradeceu a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Oitava Sessão
Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a presente Ata que será submetida à
apreciação do Douto Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi
registrada em vídeo e se encontra nos arquivos desta Edilidade. Em seguida, de acordo
com o art. 120 do regimento interno desta Casa de Leis, o Senhor Presidente convocou
os Senhores Vereadores para a Primeira Sessão Extraordinária, a ser realizada após o
encerramento da presente sessão, para apreciação dos Projetos de Lei nº 09 e 11/2020,
bem como os Projetos de Lei Complementar nº s 06, 07 e 08/2020. - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------_____________________
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