ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e
três minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Décima Terceira 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, os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino e Alexandre Araujo Dauage solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento
do Sr. Nelson Tadeu Cury. Por questão de ordem, os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e Caio César de Almeida Lima solicitaram um minuto de silêncio
pelo falecimento do Sr. Levino Rodrigues de Freitas. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Elisa.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento de Márcio Silva Novaes. 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 12ª Sessão Ordinária, APROVADA por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
procedesse à leitura do Ofício nº 20/12/2020, da Prefeitura Municipal: Ofício nº
20/12/2020. Ourinhos, 14 de abril de 2020. Excelentíssimo Senhor Presidente.
Remetemos a Vossa Excelência, o respectivo Decreto nº. 7.253, de 14 de abril de 2020,
que sobre abertura de Crédito Extraordinário no orçamento vigente da Prefeitura
Municipal de Ourinhos no valor de R$ 3.395.455,75 (Três milhões, trezentos e noventa
e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) e dá outras
providências, para conhecimento conforme art. 5º., do presente Decreto. Agradecemos
a Vossa excelência a atenção dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade

para reiterar os protestos e nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente
Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Alexandre
Florencio Dias – Presidente da Câmara Municipal. Logo após o Primeiro Secretário
realizou a leitura do Ofício nº 001/2020, do Diretório Municipal do Partido Liberal:
Ofício nº. 001/2020. Ourinhos, 24 de abril e 2020. Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da Câmara. Venho, por meio deste, comunicar à presidência desta Câmara Municipal,
que o vereador Flávio Luís Ambrozim (Flavinho do Açougue) será o novo líder da
bancada do PL, conforme prerrogativas dos vereadores, normas regimenatias, artigo
22-A, inciso III da Lei nº 9096/1995, e na resolução TSE nº 23.606/2019. Antecipo meus
agradecimentos e renovo meus votos de estima e consideração. Atenciosamente,
Diógenes Correia Leite – Presidente do Diretório do PL Ourinhos – SP. Dando
continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Ofício do Diretório Municipal
do Partido Democrata: Exclentíssimo Senhor Alexandre Florencio Dias, Presidente da
Câmara Municpal de Ourinhos. Assunto: Indicação de Líder Pratidário Democratas
(DEM). O Partido Democratas (DEM), em nome só seu responsável que o presente
subscreve, vem a honrosa presença de Vossa Excelência indicar à Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ourinhos, o Vereador Santiago de Lucas Ângelo como líder da
sua bancada, segundo o Regime Interno desta Casa de Leis. Certo de que a solictação
será atendida, fique com meus votos de estima e consideração. Ourinhos, 27 de abril de
2020. Termo em que, para deferimento.Gerson Tsunoce. Lidos os ofícios, O Sr.
Presidente determinou à secretaria da Casa as providências para arquivamento dos
mesmos, ficando a disposição dos Senhores Vereadores. Em seguida, o Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de
Lei n° 23/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que altera os anexos II e III da Lei nº
6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual da SAE e anexos
V e VI da Lei nº 6.520, de 13 de junho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias do exercício financeiro 2020 da SAE e dá outros providências. Projeto de
Lei n° 24/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$ 1.150.000,00 (hum milhão, cento e cinquenta mil
reais) e dá outras providências. Projeto de Resolução n° 06/2020, de autoria da Mesa
Diretora, que dispõe sobre a realização de audiências públicas realizadas na sede do
Poder Legislativo Municipal durante o período da pandemia do covid-19. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. A seguir, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça e Redação, com alteração, emitido ao Projeto de Lei n° 13/2020:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 13/2020.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Carlos Vozni), esta comissão observou ser necessária a supressão
integral do artigo 2°., conforme orientação jurídica, uma vez que prevê despesas para o
cumprimento da lei por meio de dotações próprias, sem identificá-las (princípio da

especificação). Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 23 de abril de
2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César De Almeida Lima –
Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Realizada a leitura, o Sr. Presidente
colocou em votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação, apresentado ao
projeto, com a devida modificação, APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça e Redação, com alteração, emitido ao Projeto de Lei n° 14/2020: Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 14/2020. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Gumercindo Gatti), esta Comissão observou ser necessária a supressão
integral do artigo 2°., conforme orientação jurídica, uma vez que prevê despesas para o
cumprimento da Lei por meio de dotações próprias, sem identificá-las (Princípio da
Especificação). Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 23 de abril de
2020. Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César De Almeida Lima –
Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Realizada a leitura, o Sr. Presidente
colocou em votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação, apresentado ao
projeto, com a devida modificação, APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura do parecer favorável da
Comissão de Justiça e Redação, emitido ao Projeto de Lei n° 12/2020: Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 12/2020. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Salim Mattar, que dispõe sobre a publicação pelo Poder
Executivo, através de sítio eletrônico oficial, de forma anual, acerca da aplicação das
emendas parlamentares recebidas pelo Município de Ourinhos e dá outras providências,
não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL
o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 23 de abril de 2020. Alexandre
Araujo Dauage – Presidente-Relator; Caio César De Almeida Lima – Vice-Presidente e
Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável da Comissão de Saúde e
Assistência Social, ao Projeto de Lei n° 03/2020: Parecer Favorável da Comissão de
Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei n° 03/2020: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Alexandre Araujo Dauage, que autoriza, no âmbito do município de Ourinhos,
o reconhecimento da visão monocular como deficiência e dá outras providências, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão Permanente de Saúde e
Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 27 de
abril de 2020. Edvaldo Lúcio Abel - Presidente-Relator, Flávio Luís Ambrozim – Vice-

Presidente; Raquel Borges Spada – Membro. Os projetos cujos pareceres favoráveis
acabam de ser lidos poderão ser encaminhados à outras comissões desta casa ou
inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Dando continuidade, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do parecer favorável da
Comissão de Finanças e Orçamento, emitido ao Protocolo n° 262/2020, referente ao
Ofício n° 004/2020/chefia de compras, da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos: Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, emitido ao
Protocolo n° 262/2020 Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000262/2020-28 de 2020-04-17, referente ao Ofício nº
004/2020/Chefia de Compras, datado de 15 de abril de 2020, que encaminha os
processos de compras e serviços da SAE – Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, do mês de março de 2020, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Logo após, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 13ª. Sessão
Ordinária de 2020. Por questão de ordem, o Senhor Veraedor Cícero de Aquino solicitou
a retirada do requerimento nº. 866/2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação
dos Requerimentos: Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 845/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 270/2020, que requer informações sobre
a relação de empresas que mantém contrato com a Prefeitura Municipal de Ourinhos.
846/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 272/2020, que requer
informações sobre a empresa administradora da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" do
município de Ourinhos. 847/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
310/2020, que requer informações sobre o horário de funcionamento da UBS
"Enfermeiro Célio Massoni" - Jardim Matilde. 848/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 533/2020, que requer informações sobre projetos de apoio às pessoas
com deficiência visual e auditiva. 849/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
n° 534/2020, que requer informações sobre campanhas de conscientização sobre as
vagas de estacionamentos especiais, bem como atendimento preferencial para autistas.
850/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 601/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar Centro Terapêutico para pessoas com
Autismo no Município. 851/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
614/2020, que requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde e à União dos
Municípios da Média Sorocabana (UMMES), no sentido de se esclarecer os motivos das
transferências dos colaboradores para outra personalidade jurídica. 852/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.560/2019, que requer informações sobre medidas
de combate à infestação de mosquitos e pernilongos no Município. Requerimento do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 853/20 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se criar uma Central de Atendimento ao Cidadão, com a proposta de
facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal,

proporcionando mais agilidade à população que necessita de tais serviços, oferecendo,
ainda, serviços de captação de reclamações e sugestões dos munícipes. Requerimentos
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 854/20 - Requer informações, junto ao AME
"Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues", a respeito das cirurgias oftalmológicas,
principalmente as que envolvem o procedimento "crosslink" (tratamento do ceracotone e
ecstasia pós-lasik). Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 855/20 - Requer
informações sobre o cronograma das instalações dos redutores de velocidades (quebramolas) referentes às proposições apresentadas por este Vereador. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 856/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar cobertura e realizar melhorias e pinturas na quadra esportiva
no Sistema de Lazer 2 - Conjunto Habitacional Ourinhos I. 857/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na EMEI "Vinicius de Moraes".
Requerimentos do Vereador Abel Diniz Fiel: 858/20 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre o cronograma de atendimento à
população carente e a logística empregada pela rede CRAS no Município. 859/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar licitação, com o objetivo de
contratar empresa especializada em poda e erradicação de árvores de risco. 860/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.625/2019, que solicita implantação de boca
de lobo na Rua Fernando Prestes, no contorno que dá acesso ao local de carga e descarga
do Supermercado Amigão. Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias:
861/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 42/2020, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Cristoni. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 862/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 220/2017, que
solicita operação “tapa-buracos” na rua paralela à passagem inferior sob o pontilhão
Prefeito Dr. João Newton Cezar, no fim da Rua São Paulo, que dá acesso à Rua Euclides
da Cunha. 863/20 - Requer informações sobre o cronograma de retirada de galhadas em
todo o município de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 864/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.056/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se implantar um programa especial de
agendamento de consultas oftalmológicas a todos os funcionários da Superintendência
de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE - e da Prefeitura Municipal. 865/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.105/2019, que requer informações, junto à
Empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a possibilidade de se instalar ponto de
ônibus circular na Rua Jornalista Miguel Farah, entre as Ruas Antônio Segala e André
Gasparoto - Vila Brasil. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
867/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.222/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar vagas para estacionamento em 45
graus na Rua Henrique Pontara. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 868/20
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando alterar para
mão dupla de direção a Rua Prof. Francisco Dias Negrão, entre a Rua Cesira Sândano
Migliari e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 869/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.293/2019,

que reitera o Requerimento nº 116/2019, que requer informações a respeito das
castrações de animais, tendo em vista a resposta do Requerimento n° 2.342/2018.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 870/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à instalação de tachões, lombofaixa, ou
qualquer outro tipo de redutor de velocidade, em ambos os sentidos, da Rua Vicente
Ernesto de Lucca, próximo ao cruzamento entre as Ruas Pedro Alexandre e Antenor
Bertanha, haja vista a alta velocidade do tráfego de veículos no local. Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 871/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar nebulização nos bairros: Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, Residencial
Recanto dos Pássaros, Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos
Pássaros III e adjacências, com aplicação de veneno para conter os focos de mosquito da
dengue, visto que há muitos casos da doença nesses bairros. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 872/20 - Requer informações a respeito de quais
providências a Prefeitura está realizando para amenizar a fila de espera de consultas de
especialidade médica no Município. 873/20 - Requer informações a respeito de quais
providências a Prefeitura está realizando para amenizar a fila de espera de exames em
geral, principalmente os exames de imagem. 874/20 - Requer informações a respeito de
quais providências a Prefeitura está realizando para amenizar a fila de espera de
cirurgias eletivas no Município. 875/20 – Requer informações a respeito do cronograma
de construção do Centro de Convivência do Idoso (CCI) ou Centro Dia do Idoso (CDI)
no município de Ourinhos, considerando que estes dispositivos públicos têm o objetivo
de propagar a mudança de hábito na rotina diária dos idosos, além de oferecer mais
qualidade de vida na fase da melhor idade aos frequentadores. 876/20 - Requer
informações a respeito da situação da internet wi-fi nas praças e sobre a existência de
projeto de expansão de internet wi-fi em outras praças no município de Ourinhos.
877/20 - Requer informações a respeito de todos os projetos desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), no município de Ourinhos. 878/20 - Requer informações a respeito da
criação de projetos de fomento ao emprego e melhoria da economia do município, pós
pandemia. 879/20 - Requer cópia do estudo técnico que originou e justificou o Decreto
nº 7.245, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no setor público e privado
do Município de Ourinhos, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção do
contágio pelo COVID-19 (Coronavírus), e dá outras providências. 880/20 - Requer
informações do Conselho dos Direitos da Mulher, a respeito dos integrantes, suas
reuniões e quais projetos foram realizados desde a sua reformulação pela Lei nº
6.415/2018. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 881/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.368/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se construir outra opção de portaria no Cemitério Municipal, na Rua
José Emídio Vicente “Zé Bonito”, próximo ao Córrego Christoni. 882/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.448/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se construir caixa de retenção de parafina de velas no cruzeiro do
Cemitério Municipal. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 883/20 -

Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de água potável e
refrigerada no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, no Jardim América.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 884/20 - Requer
informações a respeito das providências que serão tomadas quanto à dificuldade
encontrada pelos munícipes que desejam descartar materiais inservíveis, como resíduos
de limpeza de quintal. 885/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre a possibilidade de se
desenvolver um projeto paisagístico, junto com outras secretarias parceiras, com o
objetivo de embelezar as áreas verdes e praças públicas. 886/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar, gratuitamente, exames oftalmológicos e a
distribuição de óculos e lentes corretivas aos alunos carentes da Rede Pública de Ensino.
887/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar maior divulgação nas
redes sociais dos telefones úteis da Prefeitura Municipal, a fim de facilitar aos munícipes
que solicitam trocas de lâmpadas, operações "tapa-buracos", retiradas de galhadas, podas
de árvores e limpezas de boca de lobo no Município. Na sequência, o Primeiro
Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 570/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" na Rua Vereador Geraldo Bernardini, no trecho compreendido entre o n° 264 e
a Rua Alberto Mori. 571/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" na Rua Vereador Geraldo Bernardini, no trecho compreendido
entre as Ruas Fernando Prestes e Cardoso Ribeiro. 572/20 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Olavo Ferreira de Sá, no
trecho compreendido entre as Ruas Cardoso Ribeiro e João Garbim. 573/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade, placas de trânsito, sinalização de solo e faixa de
pedestres na Rua Ângelo Sedassari. 574/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua
José Garcia Leal, defronte ao n° 296. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 575/20
- Solicita retirada de galhada na Rua Jarbas Alves de Campos, defronte aos n°s 188 e
220. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 576/20 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Adalberto Dias Bogado e
na Rua Milton de Abreu. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 577/20 - Solicita
retirada de galhada na Rua Sud Minucci, defronte ao n° 102. 578/20 - Solicita limpeza
geral na Rua José Maia de Oliveira - Vicentino, fundos do barracão da Associação de
Moradores de Bairros do Parque Minas Gerais. 579/20 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Sud Minucci, na altura do cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro com a
Rua Valentim Gentil. 580/20 - Solicita retirada de galhadas na Rua Telésphoro Tupiná,
defronte ao nº 33. 581/20 - Solicita retirada de galhadas na Rua Celestino Lopes Bahia,
defronte ao CRAS I e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 582/20 - Solicita patrolamento,
encascalhamento, roçada e poda de todas as árvores na Rua Logradouro Rural.
Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 583/20 - Solicita reparo ou troca de
lâmpadas na iluminação pública da Rua 21 de Abril, próximo ao nº 357, poste 30/214 Vila Margarida. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 584/20 - Solicita

recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Moacir Cassiolato.
Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 585/20 - Solicita retirada de
galhada na Rua Celestino Lopes Bahia, em frente ao nº 1.088. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 586/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" na Avenida Choso Misato. 587/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Aristides Lau Sampaio, entre a
Avenida Joaquim Luiz da Costa e a Rua Antônio Saladini. 588/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Vicente
Ernesto de Lucca, entre as Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios e Padre Bruno Welter.
589/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na
Rua Prof. Francisco Dias Negrão, entre as Ruas Orlando Azevedo e Antônio Delfino
Sobrinho, no Parque Minas Gerais - 2ª Seção. 590/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Sebastião Simião de Souza, entre as
Ruas Antônio Marques Vianna e Oraldo Varalta. 591/20 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Monteiro Lobato, entre a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua Brasil. 592/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Mato Grosso, entre a Avenida
Domingos Perino e a Rodovia Raposo Tavares. 593/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua José Felipe do Amaral, entre as Ruas
Santa Catarina e Mato Grosso. 594/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" na Rua Rio de Janeiro, entre o acesso à rotatória e a Rua
Cambará. 595/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua São Paulo, principalmente no trecho entre a Rua do
Expedicionário e a Rua Rio de Janeiro. 596/20 - Solicita instalação de placas de
"Proibido estacionamento de caminhões pesados", no trecho da Rua Eurico Amaral
Santos com a Rua Ovídio Gregório de Jesus. 597/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, entre a
Rua Abdallah Abujamra e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 598/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Prof.
Francisco Dias Negrão, entre a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua José Corrêa
Custódio. 599/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Constituição, na Vila Musa. Indicações do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 600/20 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico na Rua Espírito Santo, entre as Rua Duque de Caxias e Narciso Migliari.
601/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua República, na Vila
Musa. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 602/20 - Solicita retirada de ferro
velho e outros dejetos em área verde invadida ao lado da USF "Dr. Roald Corrêa", no
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 603/20 - Solicita poda de árvore na
Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico, defronte ao nº 226, no Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 604/20 - Solicita nebulização em casas
abandonadas no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 605/20 - Solicita
nebulização em terrenos baldios no Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Cícero

de Aquino: 606/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" na Rua Vereador Geraldo Bernardini, no trecho entre as Ruas Alberto Mori e
Jornalista Francisco de Almeida. 607/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Don José Marello, no trecho entre a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua Floriano Peixoto. Indicação do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 608/20 - Solicita a instalação de placas denominativas
nas rotatórias do Município. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 609/20 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" nas Ruas
Prof. Francisco Dias Negrão (trecho entre as Ruas Ângelo Sedassari e José Corrêa
Custódio), Machado Florence (trecho entre as Ruas Venceslau Braz e Profa. Nilse de
Freitas) e Sud Minucci (trecho entre as Ruas Machado Florence e Fernando Prestes).
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 610/20 - Solicita poda de árvores,
pintura de sinalização de solo, limpeza de bocas de lobo e de guias e sarjetas na Rua
José Galian Blasco. 611/20 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua
Helena Biazon Saladini, defronte ao nº 681. O Primeiro Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 142/20 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Dorileca Mantovani, ocorrido no dia 17 de abril de 2020
em nossa cidade. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 143/20 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Israel Ribeiro Júnior. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel:
144/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Elias de Sá. Moção do Vereador Cícero
de Aquino: 145/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ariovaldo Hernandes Vechia.
Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 146/20 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Maria Pionte. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 147/20 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Luiz de Campos. 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. 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. O Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou destaque dos requerimentos
nº. s 872, 873, 874, 877 e 879/2020. Não havendo mais matéria a ser destacada, o
Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos n°s 845 a 887/2020 com
exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Araujo Dauage e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, as matérias foram colocadas em votação,
APROVADAS 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. Logo após, o Sr. Presidente colocou em deliberação as matérias
destacadas na presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 872/2020.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim e Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o

requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 873/2020. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 874/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o requerimento
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. A seguir, foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 877/2020. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 879/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Santiago de Lucas Ângelo, Alexandre Araujo Dauage,
Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, o requerimento foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Findo o horário do expediente, o Senhor Vereador Santiago de
Lucas Ângelo solicitou a supressão do intervalo regimental para dar continuidade
aos trabalhos. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou que,
para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a
inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Não havendo matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavram para explicação pessoal os
Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto e
Aparecido Luiz. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima Terceira
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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