ATA DA DÉCIMA 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 décimo primeiro dia do mês de maio 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 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 Alexandre
Florêncio Dias declarou aberta a presente sessão ordinária e solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos, até o presente momento, dos oitenta e oito profissionais na
classe da Enfermagem que deram sua vida pelos outros durante a pandemia do Covide19. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Nair Antônio de Oliveira Pedrotti. 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 14ª
Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Ofício do Diretório Municipal
do Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), de 7 de Maio de 2020:
Excelentíssimo Senhor Alexandre Florencio Dia – Presidente da Câmara Municipal de
Ourinhos. Assunto: Indicação de Líder Partidário do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB. O Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, em nome do
seu responsável que o presente subscreve vem à honrosa presença de Vossa Excelência
indicar à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ourinhos o Vereador Éder Júlio
Mota como líder da sua bancada segundo o regimento interno desta Casa de Leis.
Certo de que sua solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e
consideração. Ourinhos, 7 de maio de 2020. Termos em que pede deferimento, Mário
José Colombo. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo

dos ofícios recebidos: Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s 230, 738, 743 e 764/2020 do Vereador
Abel Diniz Fiel; Requerimento nº 276/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos nº s 307, 333, 562, 737, 749, 753, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763,
787, 788, 790, 791 e 792/2020 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos
nº s 746, 747 e 783/2020 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 290, 468,
473, 578, 765, 766, 767, 768 e 769/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado,
Requerimentos nº s 781 e 782/2020 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s
539, 771, 775, 777, 796, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807 e 808/2020 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº 18/2020 do Vereador Flávio Luís Ambrozim;
Requerimentos nº 399 e 797/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos
nº 308, 435, 740 e 748/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s
794 e 795/2020 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Os Ofícios que foram lidos
ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. O
Senhor Presidente informou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de
Resolução nº 7/2020, de autoria dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim e Salim Mattar, que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinadas a
obter, acompanhar e analisar todas as ações e gastos públicos com a pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19) no município de Ourinhos. O Sr. Presidente informou que o
Projeto de Resolução nº 7/2020 será votado na Ordem do Dia da Presente Sessão,
conforme preceitua o regimento interno desta Casa. A seguir, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Pareceres Favoráveis da
Comissão de Saúde e Assistência Social, Emitidos aos Projetos de Lei nº. s 17 e
18/2020: Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº.
17/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o “Dia
Municipal de Enfrentamento à Fibromialgia” e dá outras providências, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão Permanente 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, 11 de maio de
2020. Edvaldo Lúcio Abel – Presidente – Relator; Flávio Luís Ambrozim – VicePresidente e Raquel Borges Spada – Membro. Parecer da Comissão de Saúde e
Assistência Social ao Projeto de Lei nº. 18/2020. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Sra. Vereadora
Raquel Borges Spada, que institui a “Semana Municipal de Combate às Doenças
Sexualmente Transmissíveis” no Município de Ourinhos e dá outras providências, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão Permanente 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, 11 de maio de
2020. Edvaldo Lúcio Abel – Presidente – Relator; Flávio Luís Ambrozim – VicePresidente e Raquel Borges Spada – Membro. Os projetos, cujos pareceres favoráveis
acabam de ser lidos, poderão ser inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. Na

sequência, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à
15 ª Sessão Ordinária de 2020. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de
Aquino solicitou a retirada do requerimento nº 932/2020 e o Sr. Vereador Aparecido
Luiz solicitou a retirada do requerimento nº. 927/2020. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos Requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 928/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
parque infantil em área verde situada ao lado da EMEF "Prof. Jorge Herkrath" - Parque
Pacheco Chaves. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 929/20 Requer informações, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER -, sobre a
possibilidade de se construir passarela na Rodovia Raposo Tavares, no KM 378 + 600
metros, sobre o trevo da Vila Brasil. 930/20 - Requer informações, junto ao
Departamento de Estradas e Rodagem - DER -, sobre a possibilidade de se construir
passarela na Rodovia Raposo Tavares, no KM 379, interligando o Jardim Josefina ao
Conjunto Habitacional de Interesse Social Itajubi. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 931/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar
gratuitamente caixas d'água para famílias carentes, observados os requisitos a ser
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 933/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
344/2020, que solicita manutenção asfáltica na Rua Lauro Zimmermann Filho, defronte
ao Condomínio Moradas Ourinhos. 934/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
410/2020, que solicita melhorias na malha asfáltica da Rua Lauro Zimmermann Filho,
em frente ao ponto de ônibus, próximo do Condomínio Moradas. Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 935/20 - Requer informações sobre o atendimento ao
Processo nº 14385/2020, protocolado na Prefeitura, referente à solicitação de
providências a respeito do terreno situado na Rua José de Bastiani - "Expedicionário",
ao lado do nº 473, no Jardim Oriental, pois o local encontra-se com mato alto, lixo e
entulho. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 936/20 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, quanto à possibilidade de se designar
agentes para acompanhar as visitas das equipes de combate a endemias, de maneira a
garantir que os munícipes não neguem acesso aos quintais. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 937/20 - Requer informações quanto ao cronograma
previsto da Operação Cidade Limpa na Vila São João e na Vila Odilon. Requerimentos
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 938/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se implantar projeto de horta comunitária no Jardim Josefina. 939/20 Requer informações quanto à possibilidade de se revitalizar a praça na área verde
institucional 280, no Jardim Josefina, com instalação de playground, academia, pista de
caminhada, bancos e outras melhorias. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 940/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar tendas e
cadeiras em frente às agências da Caixa Econômica Federal, onde estão sendo realizados
os pagamentos do Auxílio Emergencial, e disponibilizar servidores públicos municipais
para auxiliar na organização e higienização. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 941/20 - Requer informações a respeito da possibilidade de se reformar a

quadra de esportes situada em frente ao Posto de Saúde da Vila Odilon, que está
totalmente abandonada. 942/20 – Requer informações a respeito da possibilidade de se
implantar um portal para consulta da fila de espera do SUS, para usuários acessarem a
página e verificar, em tempo real, a sua posição para consultas, exames e cirurgias
eletivas. 943/20 - Requer seja oficiado à Prefeitura, através da Comissão de Saúde do
Legislativo, para que verifique a possibilidade de estudos para a volta parcial da
realização de cirurgias eletivas no Município, principalmente para os casos mais críticos.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 944/20 - Requer cópia dos
diplomas de curso superior e ensino médio de todos os contratados nos cargos em
comissão de Diretor. 945/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.394/2019, que requer informações sobre as tubulações que se encontram na Estação de
Tratamento de Água Prefeito Antônio Luiz Ferreira – ETA. 946/20 - Requer
informações sobre os valores gastos pela Prefeitura Municipal com a compra de emulsão
asfáltica, do início do atual mandato até a presente data. 947/20 - Requer informações
sobre os valores gastos pela SAE - Superintendência de Água e Esgoto - com a compra
de emulsão asfáltica, do início do atual mandato até a presente data. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 948/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de providências no sentido de se isentar da cobrança de fornecimento de
água a ADAO - Associação dos Defensores dos Animais de Ourinhos. Requerimentos
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 949/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.419/2019, que solicita a implantação de redutor de velocidade (lombada)
na Rua Manoel da Borba Gato, defronte ao nº 191 - Jardim dos Bandeirantes. 950/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.256/2019, que solicita a construção de
dispositivo de acessibilidade na calçada da Rua 12 de Outubro n° 480 - Vila Margarida,
em frente à Igreja Presbiteriana. 951/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.403/2019, que solicita a repintura de sinalização de solo em todas as ruas da Vila São
Luiz. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 952/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento no ecoponto para
descarte de galhada, localizado na Estrada de Guaraiúva. Requerimentos do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 953/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.022/2019, que solicita reparo no portão lateral da EMEF "Georgina Amaral Santos
Lopes" (CAIC), localizado na Rua Antônio Henrique Rolli, defronte a EE "Dr. Ary
Corrêa". 954/20 - Requer informações sobre a possibilidade de oficiar à Direção do
Banco do Brasil, visando a desativação do SERET - Serviço Regional de Tesouraria de
Ourinhos. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 955/20 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a respeito
de quais os requisitos, para instalação dos braços de iluminação pública com as
luminárias de LED, devem ser atendidos conforme resposta do Requerimento
2.521/2019. 956/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, a respeito de quanto foi gasto com asfalto, mês a mês, por bairro no
município de Ourinhos, de 2017 até a presente data. Requerimentos do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 957/20 - Requer informações sobre os valores gastos com a

GRPTV Ourinhos. 958/20 - Requer informações sobre os valores gastos com as
exonerações e recontratações de servidores em cargos comissionados. Requerimentos
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 959/20 - Requer informações a respeito do
tempo de espera de agendamento médico especializado. 960/20 - Requer informações
sobre a frota de veículos terceirizados que prestam serviços à Prefeitura Municipal.
961/20 - Requer informações sobre a previsão para a construção de passeios públicos, ao
redor de todas as áreas verdes do Município. 962/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 863/2018, que requer informações, junto ao DER - Departamento de
Estradas de Rodagens -, sobre a possibilidade de se instalar iluminação pública no
canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, entre o trevo da Vila Brasil e a Empresa
Tecnal. 963/20 - Requer informações sobre a existência de projeto para acolher mulheres
vítimas de violência doméstica. 964/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
379/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se incluir os usuários do
Centro POP na realização de serviços gerais junto à Prefeitura. 965/20 - Requer
informações e descrições sobre as áreas cedidas por Lei, que não foram devidamente
utilizadas. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 966/20 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais recursos foram
destinados pelos Governos Federal e Estadual para investimentos referentes ao
Coronavírus (COVID-19), bem como quais serviços estão sendo prestados com as
referidas verbas. 967/20 - Requer informações da Santa Casa de Misericórdia sobre
quais recursos foram destinados pelos Governos Federal e Estadual para investimentos
referentes ao Coronavírus (COVID-19), bem como quais serviços estão prestados com
as referidas verbas. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a
retirada da indicação nº 652/2020 e a Sra Vereadora Raquel Borges Spada solicitou a
retirada das indicações nº. s 662 e 663/2020: Indicação do Vereador Aparecido Luiz:
645/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Maria de Paula Leite Moraes, defronte ao n°
450; na Rua Maria José Milani, defronte ao nº 132; e na Rua Antônio Bonifácio,
defronte ao n° 165. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 646/20 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Marieta de
Oliveira Vianna e Silva, entre as Ruas Profa. Maria José Ferreira e Irineu Pereira da
Silva. 647/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" na Rua Marieta de Oliveira Vianna e Silva, entre a Rua Profa. Maria José
Ferreira e a Avenida Santino Brianezi. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 648/20
- Solicita lavagem e limpeza em geral na Praça Melo Peixoto. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 649/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou
outro tipo) na Rua Domingos Ângelo, altura do nº 158. 650/20 - Solicita recapeamento
asfáltico nas vielas que ligam os bairros: Jardim América, Jardim São Domingos e
Jardim Ouro Fino, entre as Ruas Olívio Minucci, Antônio Zaki Abucham, Manoel Vieira
Pinto, Benedito Perino e Atílio Toloto. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 651/20
- Solicita retirada de galhada na Avenida Horácio Soares, defronte ao nº 1.650.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 653/20 - Solicita retirada de galhada na Rua

Marechal Deodoro, defronte ao nº 179. 654/20 - Solicita lavagem e limpeza geral no
Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão), localizado na Rua Paraná – Centro.
655/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao nº 1.321.
656/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Maria Travagini Christoni. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
657/20 - Solicita instalação de placas indicativas de limite de velocidade e pintura de
sinalização de solo ao longo de todas as ruas do Jardim Furlan. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 658/20 - Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas do Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 659/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" na Rua Profa. Maria José Ferreira, entre a Rua Marieta de Oliveira Vianna e
Silva e a Avenida Paulo Bozon Verduraz. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 660/20 - Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" na Rua Constituição,
defronte ao nº 351. 661/20 - Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua João Albano - Jardim Matilde. Indicações do Vereador Abel Diniz
Fiel: 664/20 - Solicita retirada de galhada na esquina das Ruas Sérgio Emygdio de Faria
- Sérgio Farmacêutico e Xisto Antônio de Souza. 665/20 - Solicita vistoria e
nebulização, por parte da Divisão de Combate a Endemias, em casarão abandonado na
Rua Francelina Grossi Archangelo (antigo Pedrão Queijeiro). 666/20 - Solicita
implantação de sarjetas e encascalhamento nas vias de acesso à passarela entre o Jardim
do Sol e o Jardim Colorado, tendo em vista o grande fluxo de pessoas no local. 667/20 Solicita reparos na canalização da boca de lobo situada na passarela entre o Jardim do
Sol e o Jardim Colorado, a qual está provocando erosão, prejudicando os deslocamentos
no local. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 668/20 - Solicita
instalação de placas de limite de velocidade e pintura de sinalização de solo ao longo de
todas as ruas do Jardim Estoril. 669/20 - Solicita instalação de placas de limite de
velocidade e pintura de sinalização de solo ao longo de todas as ruas do Jardim
Nazareth. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 670/20 - Solicita
retirada de galhada na Rua Orlando Azevedo, em frente ao n° 110. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 671/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Alcides Chierentin - Jardim
Anchieta. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 672/20 - Solicita
retirada de galhada na Rua Pedro Alexandre, próximo ao nº 953. Indicações do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 673/20 - Solicita pintura de faixa de pedestres e
sinalização de “PARE” em todos os cruzamentos da Avenida Presidente Goulart, no
Jardim Santos Dumont. 674/20 - Solicita troca de lâmpadas queimadas dos postes do
início da Avenida Santino Brianezi, no Jardim São Judas Tadeu. 675/20 - Solicita
retirada de galhadas na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, próximo ao nº 450 Jardim Ouro Verde. As indicações que acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a
quem de direito, para as providências que solicitam. Logo após, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 154/20 - De congratulações à dupla Carlos & Caio e à ABN TV, pela realização

da live solidária, ocorrida em 30 de abril, que arrecadou 7 toneladas de alimentos e 692
litros de leite em prol de entidades assistenciais de Ourinhos. Moção do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo: 155/20 - De congratulações à Sra. Dirce e ao Sr. Nardo,
proprietários do Bar da Dirce, na Vila Odilon. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 156/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Aparecido de Oliveira. Moções do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 157/20 - De reconhecimento e aplausos ao 31º
BPM/I de Ourinhos e aos policiais militares escalados na madrugada do último dia 2 de
maio, por ocasião do ataque criminoso ao Banco do Brasil de Ourinhos. 158/20 - De
congratulações e aplausos ao repórter Alexandre Mansinho, pela coragem e
profissionalismo ao transmitir, ao vivo das ruas, as cenas da invasão criminosa ocorrida
em Ourinhos na madrugada de 2 de maio de 2020. Moção da Vereadora Raquel
Borges Spada: 159/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Nair Antonio de Oliveira
Pedrotti. O Senhor Presidente informou que as moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na
forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Fizeram pedido de destaque os Senhores Vereadores
Flávio Luís Ambrozim dos requerimentos 944, 945, 946, 947, 957 e 958/2020 e Mário
Sérgio Pazianoto do Requerimento nº 954/2020. Não havendo mais pedidos de destaque,
o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s. 927 a 967/2020 e as
Moções nº s 154, 155, 157 e 158/2020, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre Araujo
Dauage, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Raquel Borges Spada, Aparecido Luiz
e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o Senhor
Presidente colocou as matérias em votação, APROVADAS por unanimidade. O Senhor
Presidente informou que, com fundamento no Inciso 33 do Artigo 118 da Lei Orgânica
do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para responder às
informações solicitadas através de requerimentos. Na sequência, o Senhor Presidente
colocou em deliberação as matérias destacadas remanescentes da 14ª Sessão Ordinária.
Foi dada a continuidade da discussão do Requerimento n° 901/2020. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Éder
Júlio Mota, Carlos Alberto Costa Prado e Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra o Requerimento n° 901/2020 foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção 153/2020 e fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e Salim Mattar.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em votação a Moção
153/2020, APROVADA por unanimidade. Na sequência, foram colocadas em
deliberação as matérias destacadas na presente sessão. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 944/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.

945/2020. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 946/2020.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Edvaldo Lúcio
Abel e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 947/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 954/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
957/2020. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Devido ao
término do horário regimental para discussão de requerimentos, o Senhor Presidente
informou que a discussão e votação das matérias destacadas terão continuidade na
próxima sessão ordinária. 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 colocou em discussão o Projeto
de Lei nº 12/2020 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.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº 7/2020 ,
de autoria dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim e Salim Mattar,
que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinadas a obter, acompanhar e analisar
todas as ações e gastos públicos com a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no
município de Ourinhos. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação e declarado REJEITADO o Projeto de Resolução nº 7/2020. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim solicitou que a votação fosse refeita
através de chamada nominal para verificação do resultado. O Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse nova chamada de votação para a devida verificação
em que ficou constatado o resultado como REJEITADO o Projeto de Resolução nº
7/2020 com nove votos contrários e cinco votos favoráveis. Por questão de ordem, fez o
uso da palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Por questão de ordem, fizeram

uso da palavra para justificativa de voto os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Santiago de Lucas Ângelo, Mário Sérgio Pazianoto, Aparecido Luiz, Flávio Luís
Ambrozim e Raquel Borges Spada. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores
Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Florencio
dias, Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambozim e Anísio Aparecido Felicetti. Não havendo
mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Décima 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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