ATA DA VIGÉSIMA 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 sexto dia do mês de julho 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 Vigésima 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 Alexandre
Florêncio Dias declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem,
solicitaram um minuto de silêncio o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel pelo falecimento do Sr.
Francisco Torres; o Sr. Vereador Cícero de Aquino pelo falecimento do Sr. Pedro Alves
da Silva, pelo falecimento da Sra. Tereza de Fátima de Paula e pelo falecimento do Sr.
Francisco Avanzi; o Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto pelo falecimento do Sr.
Francisco Avanzi e do Sr. Francisco Torres; o Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo
pelos nove anos de falecimento do Sr. Alfredo Deviani Júnior; o Sr. Vereador Éder Júlio
Mota pelo falecimento da Irmã Terezinha. 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. Logo após, o Senhor
Presidente colocou em votação a Ata da 22ª Sessão Ordinária, APROVADA por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do resumo dos Ofícios recebidos: Protocolo n° 409/2020 de 24 de
junho de 2020, que encaminha reclamações e sugestões do MUNÍCIPE JOSÉ CARLOS
DE OLIVEIRA a respeito de falhas na infraestrutura do Município; Protocolo n°
426/2020 de 2 de julho de 2020, que encaminha os boletins diários de tesouraria da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE de nº s 75 a
86/2020, do período de 4 a 22 de maio de 2020. Os Ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também, após
os despachos regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e

impressão no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta
compartilhada no gabinete parlamentar de cada Vereador. A seguir, o Senhor Presidente
informou que foi apresentada à mesa o seguinte projeto: Projeto de Lei nº. 32/2020 da
Vereadora Raquel Borges Spada que institui medida de respeito e de combate ao
desacato aos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências.
Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que proceda à
leitura do Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação, emitido ao Projeto de
Lei n° 27/2020: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº 27/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Vereador Santiago de Lucas Ângelo, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua José Inácio da Silva “Maguinho”), 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, 6 de julho de 2020. Alexandre Araujo Dauage
– Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Edvaldo Lúcio
Abel-Membro. O projeto, cujo parecer acaba de ser lido, poderá ser encaminhado a
outras comissões desta casa ou inserido na ordem do dia das próximas sessões. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos pareceres da Comissão de
Finanças e Orçamento emitidos aos Protocolo nº. 373/2020 referente ao Ofício n° Da/Sc
02/2020; Protocolo nº. 374/2020, referente aos Boletins Diários e Movimentos de
Tesouraria dos nº. s 40 ao 59; Protocolo nº. 387/2020, referente aos Boletins Diários e
Movimentos de Tesouraria dos n°s 60 ao 74; Protocolo nº. 412/2020, referente ao Ofício
n° Da/Sc 03/2020, todos da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000373/2020-03:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº.
R-00000373/2020-03 de 2020-06-16, referente ao Ofício DA/SC 002/2020, de 16 de
junho de 2020, da Sra. Jéssica Guimarães Santos Pereira – Gerente de Orçamento e
Finanças da SAE, encaminhando cópia do balancete financeiro da receita e despesa
desta Autarquia, referente ao mês de fevereiro e março de 2020, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão 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, 2 de julho de 2020. Aparecido Luiz - PresidenteRelator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente; Abel Diniz Fiel – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R00000374/2020-07: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000374/2020-07 de 2020-06-16, referente aos Boletins
Diários e Movimento de Tesouraria da SAE, de nº s 40 a 59/2020, dos dias 02 a 30 de
março de 2020, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão 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, 2 de julho de
2020. Aparecido Luiz - Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente;
Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao

Protocolo nº. R-00000387/2020-61: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000387/2020-61 de 2020-06-18,
referente aos Boletins Diários e Movimento de Tesouraria da SAE, de nº s 60 a 74/2020,
dos dias 01 a 30 de abril de 2020, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão 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, 2 de julho de 2020. Aparecido Luiz - Presidente-Relator; Anísio Aparecido
Felicetti – Vice-Presidente; Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator da Comissão
de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000412/2020-64 Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000412/202064 de 2020-06-25, referente ao Ofício DA/SC 003/2020, de 24 de junho de 2020, da Sra.
Jéssica Guimarães Santos Pereira – Gerente de Orçamento e Finanças da SAE,
encaminhando cópia do balancete financeiro da receita e despesa desta Autarquia,
referente ao mês de abril e maio de 2020, não havendo nenhum óbice, e como Relator
pela Comissão 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, 2 de julho de 2020. Aparecido Luiz - Presidente-Relator; Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente; Abel Diniz Fiel – Membro. Os projetos cujo
pareceres acabam de ser lidos poderão ser encaminhados à outras comissões desta casa
ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Na sequência, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 22ª. Sessão Ordinária de 2020.
O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.187/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se implantar iluminação pública na Avenida
Vitalina Marcusso, sobretudo nos arredores do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues". Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.188/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 2.084/2019, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias no calçamento de um trecho da península
construída no lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.189/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se
firmar convênios visando a ampliação da equipe de manutenção de arborização da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.190/20 - Requer informações sobre
os valores repassados ao município mediante atuação de deputados federais, conforme
publicados pela Prefeitura Municipal nos dias 28 e 29 de junho de 2020.Requerimentos
do Vereador Aparecido Luiz: 1.191/20 - Requer informações quanto à possibilidade de
se notificar o proprietário de terreno localizado na Rua Arlindo Bettio nº 83, Vila
Marcante, para que realize limpeza geral, bem como retirada de entulho, pois se trata de
um imóvel demolido, ocasionando risco de aparições de animais peçonhentos como
escorpiões. 1.192/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar
manutenção geral na iluminação pública do Conjunto Habitacional Ourinhos I, pois
muitas lâmpadas na região encontram-se inoperantes. 1.193/20 - Requer informações

quanto à possibilidade de se notificar o proprietário de imóvel situado à Rua José do
Patrocínio, próximo ao n° 69, pois está sendo usado como local de descarte de lixo e
entulho, favorecendo a proliferação de animais perigosos como escorpiões.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.194/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 16/2020, que requer informações sobre a possibilidade
de se construir galerias pluviais e "bocas de lobo" na Avenida Domingos Camerlingo
Caló, defronte à EE "Prof. Dalton Morato Villas Boas", na Vila Santa Maria. 1.195/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 74/2020, que requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a rotatória na confluência das Ruas Hermínio Joaquim dos
Remédios, Maria Pulcinelli Pelegrino, Felismino Fernandes dos Santos e Vicente
Ernesto de Lucca - Jardim Anchieta. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.196/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.826/2018, que solicita
pavimentação asfáltica e construção de galerias de águas pluviais, guias e rede de esgoto
em trecho de 200 metros da Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Jardim São Carlos.
1.197/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 86/2018, que solicita a instalação
de lombofaixa na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 96 - Jardim São Jorge.
1.198/20 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 742/2020 e à
Indicação n° 735/2018, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua João Rafael Bardi (Faé) - Jardim São
Carlos. 1.199/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 2.106/2017, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
da Rua Aparecida Ferroni Leide - Jardim São Carlos. 1.200/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação n° 387/2019, que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Jardim São Carlos. 1.201/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento no cruzamento da
Rua Duque de Caxias com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 1.202/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento no
cruzamento da Rua Dr. Antônio Prado com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
Requerimento do Vereador Mario Sérgio Pazianoto: 1.203/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de execução de ações conjuntas entre o Conselho Tutelar e a
Polícia Militar, no sentido de inibir a comercialização e uso de linhas cortantes (cerol,
linha chilena, etc.) utilizadas para empinar pipas. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.204/20 - Requer informações a respeito da empresa contratada para
realização do transbordo de lixo no município de Ourinhos. 1.205/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 125/2020, que requer que envie a esta Casa de Leis, lista
com todos os gastos com locação de máquinas e caminhões, contendo o nome, tipo,
valor e cópia de contrato, de janeiro de 2017 até a presente data. 1.206/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 118/2020, que requer informações da SAE a respeito
das ações realizadas para atender a Lei nº 6.096/2014, que altera a Lei nº 4.591, de 30 de
novembro de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade da SAE reparar a pavimentação
asfáltica danificada por serviços da autarquia, no prazo máximo de 10 dias,
considerando várias reclamações da população Ourinhense da demora de 30 à 60 dias

para a realização do reparo. 1.207/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
167/2020, que requer informações a respeito de quantas manutenções foram realizadas
nos locais que estão instalados os dispositivos chamados de "ventosas" nas redes de
abastecimento de água do Município, que têm como função específica a eliminação do
ar durante a operação de enchimento das tubulações e, assim, garantir o funcionamento
normal e regular da distribuição de água aos usuários do serviço, de 2017 até a presente
data. 1.208/20 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 124 e
1.021/2020, que requer informações de lista contendo os nomes e funções dos cargos
comissionados, função gratificada e funcionários concursados da Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos e de Zeladoria. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.209/20 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s
979/2020 e 17/2019 e à Indicação nº 152/2018, que solicitam recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Bartholomeu Diaz Martinês - Vila Christoni. Requerimento do
Vereador Mario Sérgio Pazianoto: 1.210/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se notificar o proprietário do imóvel localizado à Rua José Felipe do
Amaral nº 997, na Vila Perino, para que seja realizada a limpeza do local.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.211/20 - Requer providências
para se adequar sala na USF do Jardim Flórida, visando ao atendimento de pacientes
com suspeita de COVID-19. 1.212/20 - Requer informações sobre os gastos com a pista
de caminhada da Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), no Jardim Guaporé. Requerimentos
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.213/20 - Requer informações sobre o
tempo médio decorrido entre a marcação e a realização de consultas, para adultos e
crianças.1.214/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se abrir frentes de
trabalho, para manutenção, limpeza e varrição das ruas do Município. 1.215/20 - Requer
informações sobre a realização da campanha de castração de cães e gatos. 1.216/20 Requer informações sobre o andamento dos estudos e providências visando alterar a
entrada dos ônibus intermunicipais, da Rua Dr. Antônio Prado, com destino ao Terminal
Rodoviário de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, para a Rua Nilo Signorini,
conforme respostas de requerimentos anteriores. 1.217/20 - Requer informações sobre o
andamento dos estudos e providências visando interligar as Ruas Vitório Christoni e
Braz Christoni, com o intuito de desafogar o trânsito de veículos que acessam a Ladeira
Rio de Janeiro, na região da Vila Margarida. Requerimento do Vereador Mario Sérgio
Pazianoto: 1.218/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 428/2020, que solicita
repintura da sinalização de solo "PARE" nos cruzamentos da Rua Pará, na Vila Perino.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.219/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se adequar a Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire
Silva" conforme as normas de acessibilidade impostas pela ABNT. A seguir, o Primeiro
Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 889/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão das seguintes vias públicas: Rua Antônio Garcia, Rua
Martins Quirino da Silva e Rua Neusa Pontara da Silva - Jardim São Carlos. 890/20 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a

extensão das seguintes vias públicas: Rua Amadeu Emílio Sutter, Rua Ivan Fuad Toloto
Benatto, Rua João Matias Graciano - João do Fórum, Rua Cabo Dalvo de Lourenço, Rua
Nestor Cretushi, Rua Júlio Francisco Correia, Rua Sete e Rua José Netto - Jardim São
Jorge. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 891/20 - Solicita retirada de galhada
na Rua João Hernandes, próximo ao n° 83. 892/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Jairo Adalberto Bertaia. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 893/20 - Solicita construção de balanção de concreto
na esquina da Rua Marceneiro José Herrera, próximo ao nº 301. 894/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Vereador
Felismino Vieira, no trecho compreendido entre a Rua Cinco e a Rua Sebastião Simião
de Souza. 895/20 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" na Rua Clorivaldo Migliari, no trecho compreendido entre as rotatórias da Rua
João Dora e da Avenida Jairo Corrêa Custódio. 896/20 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua João Dora, no trecho compreendido
entre a rotatória da Rua Clorivaldo Migliari e da Avenida Jairo Corrêa Custódio.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 897/20 - Solicita a construção de
balanção de concreto no cruzamento das Ruas Argemiro Batista das Neves e Benedito
Vida Leal. 898/20 - Solicita a recuperação de balanção de concreto no cruzamento das
Ruas Argemiro Batista das Neves e Emília Brechesi Saladini. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 899/20 - Solicita a correção do pavimento asfáltico no trecho
entre a Rua Juvenal José Rabello nº 94 e a Avenida Presidente Goulart - Jardim Santos
Dumont. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 900/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Adalberto Dias Bogado, próximo à entrada
do Supermercado Avenida. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 901/20 - Solicita
retirada de galhada na Rua Rio de Janeiro, defronte ao nº 1.955. 902/20 - Solicita
erradicação de árvore na Rua Prudente de Moraes nº 400, defronte à EE "Esmeralda
Soares Ferraz", pois a mesma se encontra muito alta, com infestações de cupins e alguns
galhos caídos por estarem danificados. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
903/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na
Rua Antônio Bonifácio, entre a Rua Argemiro Batista das Neves e a Avenida Servidor
Alício de Souza Bitencourt, no Jardim Anchieta. 904/20 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Alberto Mori, entre as Ruas
Gonçalves Ledo e Antônio Soares da Silva, na Vila Boa Esperança. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 905/20 - Solicita pintura de faixas de solo
(passagem de pedestres) e instalação de placas com limite de velocidade em toda a
extensão das ruas do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU). Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 906/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Takao Kichise, entre as Ruas Orlando
Azevedo e Alberto Mori. 907/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" na Rua Orlando Azevedo, entre as Ruas João Hernandes e José
Pedroso. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 908/20 - Solicita melhorias
na sinalização de solo no entroncamento da Rua Dr. João Bento Vieira da Silva Netto

com a Rua Carolina Evangelista Dalaqua, em frente ao balanção de concreto, no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 909/20 - Solicita providências, junto ao
Departamento de Trânsito, para realizar serviços de pintura de sinalização de solo no
novo trecho da Avenida Vitalina Marcusso, no Jardim das Paineiras. Indicações do
Vereador Abel Diniz Fiel: 910/20 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Maria
de Paula Leite Moraes, defronte ao nº 321. 911/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Rua Emília Terçariol Tocalino, próximo ao nº 117. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 912/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa
buracos" em toda a extensão das Ruas Dirceu Bonato, Milton das Graças Moreira,
Esmeralda Alves da Fonseca Barbosa, Inácio José Barboza e Ruth Diniz Barbosa, no
Jardim São Carlos. 913/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação
"tapa buracos" em toda a extensão das Ruas Ampliato Martins Teixeira, Mário Antônio
Baccili, Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, Maria Rosalina de Freitas Bertanha, Francisco
Gonçalves de Almeida, Rafael da Silva, Manoel Sanches Hernandes, Maria de Lourdes
Correia, Vereador Vanderlei Marcante e Zulmira Lima dos Santos, na Vila Operária.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 914/20 - Solicita operação
"tapa-buracos", com urgência, na Rua Irineu Pereira da Silva, defronte ao nº 681 Jardim das Paineiras. 915/20 - Solicita troca de lâmpadas queimadas em poste situado no
início do canteiro central da Avenida Vitalina Marcusso, próximo à rotatória. 916/20 Solicita troca de lâmpada queimada em poste situado na rotatória da Avenida Henrique
Pontara, responsável pela iluminação do trecho da Rua Profa. Maria José Ferreira Jardim
Santa Fé. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 917/20 - Solicita operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Elvira Ribeiro de Moraes. Indicação do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 918/20 - Solicita a construção de boca de lobo na Rua
Profa. Maria José Ferreira, em frente ao terreno situado entre os nº s 358 e 414, na
rotatória do Jardim Santa Fé, pois o acúmulo de água no local causa mau cheiro e
favorece a proliferação de insetos. 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 da Moção apresentada: Moção dos Vereadores
Abel Diniz Fiel e Alexandre Florencio Dias: 194/20 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Francisco Torres Neto "Chicão da Ambulância". Moção do Vereador Abel Diniz Fiel:
195/20 - De congratulações à professora Elaine Cristina Leite, pela excelência nos anos
de serviços prestados ao ensino e à educação em nosso Município. Moção dos
Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada: 196/20 - De
congratulações à Service Security e Polícia Militar de São Paulo, pela parceria celebrada
em prol da segurança de nosso Município. Moção do Vereador Cícero de Aquino:
197/20 - De congratulações à comunicadora Angelita Sá, pela brilhante carreira trilhada
no rádio e TV ourinhenses. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 198/20 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Hideo Nomoto. 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. Não havendo pedidos de destaque, o Sr.
Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s. 1.187 a 1.219/2020 e a Moções
nº. s 195 a 197/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís
Ambrozim, Cícero de Aquino, Mário Sérgio Pazianoto, Abel Diniz Fiel, Raquel Borges
Spada e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o
Senhor Presidente colocou as matérias em votação, APROVADAS por unanimidade e
informou que, com fundamento no Inciso 33 do Artigo 118 da Lei Orgânica do
Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para responder às
informações solicitadas através de requerimentos. 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 palavra
para explicação pessoal os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de
Aquino, Alexandre Araujo Dauage, Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel, Flávio Luís
Ambrozim, Edvaldo Lúcio Abel, Anísio Aparecido Felicetti e Alexandre Florencio Dias.
Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e
a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima 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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