ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA 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 sétimo dia do mês de agosto 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 Sétima 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 Dauge, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero
de Aquino, Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto,
Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quatorze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente Alexandre
Florêncio Dias declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o
Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti e Alexandre Araujo
Dauage solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Sussumo Ikuno.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Senhor Sidnei Aparecido de Melo. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Senhor Adão Luís Agarrier. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Aparecido Luiz
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Senhora Silvana Hashimoto Spila.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. José Aparecido Gonçalves. Dando continuidade, 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 26ª Sessão
Ordinária, APROVADA por unanimidade e comunicou que foram recebidas pela
Câmara Municipal de Ourinhos recomendações eleitorais nº s 1 e 2, submetidas pelo
Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Eleitoral, Doutor Aguilar de Lara Cordeiro.
Informou também que esta Presidência determinou e foram remetidas cópias por e-mail,
whatsapp, individualmente, aos Senhores Vereadores, mediante protocolo. Em síntese,
as recomendações alertam e advertem sobre as restrições da legislação eleitoral e
implicações legais pertinentes. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro

Secretário que realizasse a leitura do Ofício nº 195/2020 do Senhor Prefeito Municipal,
que encaminha justificativa, retificando a anexada anteriormente ao Projeto de Lei
Complementar nº 38/2019, bem como o impacto orçamentário e financeiro do mesmo
projeto, nos termos anexos: Ofício nº 195/2020/GAB Ourinhos, 5 de agosto de 2020. Ao
Excelentíssimo Senhor Alexandre Florencio Dias Presidente da Câmara Municipal de
Ourinhos. Senhor Presidente, Com as vênias de praxe, venho respeitosamente perante a
presença de Vossa Excelência, requerer seja anexado aos autos do Projeto de Lei
Complementar nº 38/2019, os documentos a seguir expostos: 1 – Justificativa,
retificando a anexada anteriormente aos autos; 2 – Impacto orçamentário e financeiro
do Projeto de LC supracitado. Sem outro particular interesse, para o momento,
subscrevemo-nos, reiterando nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração. Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal. Na sequência, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do Ofício nº 40/12/2020: Ofício nº.40/12/2020
Ourinhos, 13 de agosto de 2020. Excelentíssimo Senhor Presidente. Solicitamos a Vossa
Excelência, e retirada do Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo, nos termos do
art. 9º, caput, e § 2º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a suspender
os pagamentos das parcelas de contribuições previdenciárias patronais devidas pelo
município por meio de aportes estabelecidos em planos de amortização de déficit
atuarial junto ao IPMO – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos e dá outras providências, enviado através do Ofício nº 38/12/20,
de 10 de julho de 2020, para as devidas correções. Agradecemos a Vossa Excelência a
atenção dispensada ao Projeto de Lei em tela, no sentido de sua aprovação, e valemonos da oportunidade para reiterar os protestos de nossa elevada estima e distinto
apreço. Atenciosamente, Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal ao
Excelentíssimo Senhor Alexandre Florencio Dias – Presidente da Câmara Municipal.
Feita a leitura do ofício, o Senhor Presidente solicitou à secretaria da casa as
providências de praxe para a retirada do Projeto de Lei nº 39/2020, em atendimento ao
pedido. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos demais ofícios
recebidos: Ofício SMPF N° 099/2020, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, que encaminha Boletins de Caixa e Diários da
Tesouraria, referentes ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, dos n°s 101 a 120;
Boletins Diários da Tesouraria, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS – SAE, referente ao período de 18/06/2020 a 30/06/2020, dos nº s 102 a
110; Recomendações nº s 01 e 02, do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO através do Promotor de Justiça Eleitoral da 82ª Zona Eleitoral, Exmo. Senhor
Aguilar de Lara Cordeiro, para conhecimento dos Senhores Vereadores. 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. O
Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Lei nº. 40/2020 do Prefeito Municipal que autoriza o Poder Executivo, nos

termos do art. 9º, caput, e § 2º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a
suspender os pagamentos das parcelas de contribuições previdenciárias devidas pelo
município por meio de aportes estabelecidos em planos de amortização de déficit
atuarial junto ao IPMO - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Resolução nº. 9/2020 da Mesa
Diretora que estabelece as condutas vedadas e demais procedimentos a serem adotados
no período eleitoral municipal, com a finalidade de coibir o abuso do poder político e
preservar a isonomia nas Eleições. As matérias anunciadas serão encaminhadas às
comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua
regimento interno. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
procedesse à leitura dos Pareceres Favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento
emitidos aos Protocolo nº 452/2020-27, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da
SAE, de nº s 96 a 101/2020, dos dias 08 a 17 de junho de 2020; Protocolo nº 483/202052, referente ao Ofício nº SMPF/Contabilidade 93/2020, de 30 de julho de 2020, do Sr.
Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, que
encaminha a relação dos valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da
União, no mês de abril de 2020. Protocolo nº 484/2020-56, referente ao Ofício nº
SMPF/Contabilidade 96/2020, de 30 de julho de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da
Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, que encaminha a relação
dos valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês de
maio de 2020. Protocolo nº 487/2020-68, referente ao Ofício nº 020/2020/Gerência de
Compras, de 03 de agosto de 2020, do Sr. Inácio José Barbosa Filho - Superintendente
da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços desta Autarquia, do mês de
julho de 2020. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000452/2020-27 de 2020-07-16, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE,
de nº s 96 a 101/2020, dos dias 08 a 17 de junho 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, 14 de agosto de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator;
Anísio Aparecido Felicetti - Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000483/2020-52 de 2020-08-05,
referente ao Ofício nº SMPF/Contabilidade 93/2020, de 30 de julho de 2020, do Sr.
Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, que
encaminha a relação dos valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da
União, no mês 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, 14 de agosto de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio
Aparecido Felicetti - Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as

indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000484/2020-56 de 2020-08-05,
referente ao Ofício nº SMPF/Contabilidade 96/2020, de 30 de julho de 2020, do Sr.
Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, que
encaminha a relação dos valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da
União, no mês de 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, 14 de agosto de 2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio
Aparecido Felicetti - Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000487/2020-68 de 2020-08-05,
referente ao Ofício nº 020/2020/Gerência de Compras, de 03 de agosto de 2020, do Sr.
Inácio José Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de
compras e serviços desta Autarquia, do mês de julho 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, 14 de agosto de 2020. Aparecido Luiz – PresidenteRelator; Anísio Aparecido Felicetti - Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. A
seguir, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à
27ª. Sessão Ordinária de 2020. Por questão de ordem, solicitaram a retirada de
requerimentos da pauta os Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti,
requerimento nº 1.555/2020; Flávio Luís Ambrozim, requerimentos nº s 1.570, 1.579 e
1.594/2020; Alexandre Araujo Dauge, requerimentos nº s 1.557 e 1.558/2020. Logo
após, o Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos apresentados à
mesa: Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.550/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de construção de pista de caminhada ao redor da
Área de Lazer 308 - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.551/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se efetuarem estudos visando à modificação do sistema
operacional do semáforo localizado no cruzamento entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua 9
de Julho. 1.552/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir galeria
de captação de águas pluviais na Rua João de Pontes - Jardim Paulista. 1.553/20 Requer informações quanto à possibilidade de se investir na segurança do trânsito no
entroncamento entre a Rua João de Pontes e a Rua Adolfo Galileu. 1.554/20 - Requer
informações sobre diversas solicitações de poda de árvores defronte a semáforos que não
foram atendidas. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.555/20 Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto quanto à possibilidade de
aquisição de máquina "Bobcat". 1.556/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
84/2017, que solicita implantação de dois redutores de velocidade na Rua Vereador
Adelino Breve, próximo aos nº s 35 e 40. Requerimentos do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 1.557/20 - Requer informações sobre a rota do transporte público
(ônibus circular) no Jardim São Carlos. 1.558/20 - Requer informações sobre a coleta de

lixo no Jardim São Carlos. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.559/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 183/2020, que solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Ulysses Guimarães e da Avenida Arnaldo da Silva. 1.560/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.871/2018, que solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Duque de Caxias e Jornalista Heron
Domingues. 1.561/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 214/2020, que solicita
a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Vila Brasil, Jardim Josefina,
Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Jardim Europa, Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato, Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant e bairros adjacentes.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.562/20 - Requer informações
sobre a previsão para o conserto do aparelho de tomografia da Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.563/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.121/2018, que requer
informações sobre o duodécimo da Câmara Municipal, no valor de R$ 350.000,00,
repassado à Prefeitura Municipal em 17 de abril de 2017. 1.564/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 2.079/2018, que requer informações sobre as aquisições
de postes de iluminação pública. 1.565/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
n° 2.556/2018, que requer informações sobre os resíduos do Cemitério Municipal.
1.566/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.978/2019, que requer
informações sobre os gastos com a construção da pista de caminhada localizada no
Jardim Matilde. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.567/20 - Requer que
seja notificado o proprietário de cerâmica na Vila Musa, que faz fundos com a Rua
Tibúrcio Silveira, defronte ao n° 180, para que efetue roçada e retirada de entulho.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.568/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.977/2019, que requer informações sobre os gastos com
a construção da pista de caminhada localizada na Avenida Horácio Soares. 1.569/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 2.323/2017, que requer informações
sobre os servidores contratados pela Associação Centro Esportivo de Ourinhos. 1.570/20
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.921/2019, que requer informações
sobre os gastos com a construção da pista de caminhada desde o início do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá até o Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.571/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se instalar academia da saúde na Área de Lazer
308 - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. Requerimento do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.572/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.965/2019, que requer informações sobre os gastos com a construção
da pista de caminhada localizada entre o Jardim Santos Dumont e o Jardim Santa Fé.
1.573/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.976/2019, que requer
informações sobre os gastos com a construção da pista de caminhada localizada na
Avenida Miguel Cury. 1.574/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
2.324/2017, que requer cópia de todos os processos de parcelamentos de débitos

realizados junto à Prefeitura Municipal no ano de 2017. 1.575/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 502/2018, que requer cópia do processo referente ao
Empenho nº 9.179-000, descrição 28.153 - Liga Nacional de Esportes a Motor - LINEM,
no valor de R$ 183.000,00. 1.576/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
503/2018, que requer cópia do processo referente ao Empenho nº 9.180-000, descrição
28.153 - Liga Nacional de Esportes a Motor - LINEM, no valor de R$ 88.500,00.
1.577/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 789/2018, que requer
informações sobre quais os bairros que sofreram alteração na Planta Genérica de Valores
no Município. 1.578/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.040/2017,
que requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 6.095/2014, que
dispõe sobre a divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com
especialidades, exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde e dá outras providências.
1.579/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.604/2017, que reitera o
Requerimento nº 93/2017, que requer informações sobre as providências em relação ao
trevo da Vila Brasil. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.580/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.130/2020, que reitera a Indicação nº 902/2019,
que solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre e Pare) em toda a extensão
das Ruas Jurandyr Souza Santos - Jurandyr Mecânico - e Emílio Roli Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.581/20 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°s 1.246/2018 e 466/2019, que
solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Manoel Corrêa Gordo. 1.582/20 - Requer informações, junto à CPFL Companhia Paulista de Força e Luz, quanto a possibilidade de extensão da iluminação
pública na Rua Bernard Bozon Verduraz (Francês), com a instalação de novos postes a
partir do poste nº 2/1.164 até o de nº 8.361. 1.583/20 - - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias em área verde localizada entre as Ruas Bernard
Bozon Verduraz (Francês) e Ivo Campiom - Parque das Flores, com a construção de
campos de malha e de futebol e banheiro com vestiário, com a instalação de mesas,
bancos de concreto, alambrados, playground, academia ao ar livre, postes com
iluminação LED e lixeiras, bem como o plantio de árvores em torno da área citada.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.584/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se realizar concurso público visando à contratação de professores
dedicados à educação especial. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.585/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 960/2017, que solicita a
revitalização da área verde localizada na confluência da Rua Domingos Fernandes
Grillo, Rua José Maia de Oliveira - Vicentino - e Rua Marcelo Caldara - Parque Minas
Gerais. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.586/20 - Requer lista
contendo nome, local e justificativa de todos os funcionários públicos da Prefeitura
Municipal que receberam horas extras de 2019 até a presente data. 1.587/20 - Requer
informações a respeito de quais ações a Prefeitura realizou para captação de recursos
junto à esfera estadual ou junto ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos
(DIF), através da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, para a

construção da Usina de Reciclagem de Lixo, com capacidade de 100 toneladas/dia,
conforme projeto pronto. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.588/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.477/2019, que requer informações
sobre a possibilidade de se regulamentar e autorizar o transporte privado individual de
passageiros por meio de plataforma tecnológica. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.589/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se canalizar o
córrego ao lado da Rua Arlindo Bellei - Jardim Itamaraty. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 1.590/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
melhorar ou modificar a sinalização no canteiro central da Avenida Domingos
Camerlingo Caló, defronte ao Supermercado Maitan, tendo em vista os acidentes de
trânsito ocorridos no local. Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
1.591/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e
iluminação na quadra poliesportiva situada em área da Rua Masaichi Nishiyama Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari (CDHU). 1.592/20 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e iluminação na
quadra poliesportiva situada em área entre a Avenida Arnaldo da Silva e a Rua Ulysses
Guimarães - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau” (CDHU). 1.593/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e iluminação na quadra
poliesportiva situada em área entre as Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Waldemar
Cecconi e Antônio Cito – CDHU. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
1.594/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.237/2018, que requer
informações sobre os servidores que trabalham na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.595/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 349/2020, que solicita limpeza do córrego do Jardim Colorado.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.596/20 - Requer informações a
respeito do cumprimento das regras de distanciamento social e melhorias na qualidade
do transporte de pacientes de hemodiálise, pois conforme reclamação a este vereador,
estão usando um Fiat Uno em más condições com várias pessoas na mesma condução,
com situação clínica debilitada. 1.597/20 - Requer informações da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho" sobre o motivo da dificuldade de pacientes conseguirem realizar exame
de ultrassom para descobrir o seu diagnóstico correto, pois existem várias reclamações
de pacientes que pedem liberação médica para realizar o respectivo exame em clínicas
particulares e depois levar o resultado para o médico da Unidade. Requerimentos do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.598/20 - Requer informações referentes aos
procedimentos quando da ocorrência de denúncias de maus tratos de animais. 1.599/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias/revitalização na Praça
Hermenegildo Zanotto, situada defronte ao Clube Atlético Ourinhense. Requerimentos
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.600/20 - Requer informações a respeito dos
pagamentos das emendas individuais encaminhadas pelos vereadores para a Associação
dos Diabéticos de Ourinhos-ADO, conforme disposto no artigo 270-A e respectivo
parágrafo único da Lei Orgânica do Município. 1.601/20 - Requer lista contendo nome,
local e justificativa de todos os funcionários públicos da Superintendência de Água e

Esgoto - SAE, que receberam horas extras de 2019 até a presente data. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.602/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 205/2020, que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas
de LED em toda a extensão da Rua José Neves de Oliveira e da Avenida José Marques
de Souza. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.603/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 819/2020, que solicita implantação de
redutores de velocidade (lombadas) ao longo da Rua Lourenço Jorge, na Vila São Luiz,
visto que grande número de veículos circulam em alta velocidade pela via pública.
1.604/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 608/2020, que solicita a instalação
de placas denominativas nas rotatórias do Município. 1.605/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 820/2020, que solicita operação "tapa-buracos" na Rua Celestino
Lopes Bahia, em frente à UBS "Tiãozinho" - Vila São Luiz. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.606/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.872/2018, que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas
de LED em toda a extensão da Rua Maria de Paula Leite Moraes e da Rua Argemiro
Batista das Neves. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
Indicações: Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.044/20 - Solicita troca da
iluminação pública por lâmpadas LED em toda a extensão da Avenida Servidor Alício de
Souza Bitencourt, Rua Alcides Chierentin e Rua Vicente Ernesto de Lucca. Indicação
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.045/20 - Solicita a colocação de fresa asfáltica na
extensão da Estrada Mauro Moura, no sentido de melhorar a locomoção e a qualidade de
vida dos moradores da região. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.046/20 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua João de Pontes, próximo ao n° 273
Jardim Paulista. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.047/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa no cruzamento entre a Rua
Valentim Gentil e a Rua Don José Marello - Vila Boa Esperança - 2ª Seção. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.048/20 - Solicita, com urgência, troca de lâmpadas
inoperantes na viela localizada entre as Ruas Manoel Vieira Pinto e Benedito Perino, nas
proximidades do nº 753. 1.049/20 - Solicita, com urgência, limpeza em bueiro
localizado na Rua Eduardo Pacheco Chaves, próximo ao nº 68. 1.050/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Avenida Bernard Bozon Verduraz
(Francês), próximo ao n° 711, no Jardim Nazareth. Indicação do Vereador Caio César
de Almeida Lima: 1.051/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do
Distrito Industrial Dr. Hélio Silva. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.052/20 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da Rua Servidor
Manoel Costa (Duca) - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.053/20 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da Rua Feirante
Benedito Del Col - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.054/20 - Solicita pintura de faixas amarelas nos
pontos de táxi. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.055/20 - Solicita retirada de
galhada na Rua 12 de Outubro - Vila Margarida. Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 1.056/20 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Avenida

Jacinto Ferreira de Sá. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:1.057/20 - Solicita, com
urgência, implantação de redutor de velocidade na Rua Benjamin Constant, defronte ao
n° 1.054. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.058/20 - Solicita retirada de
galhada na Rua Dr. Antônio Prado, em frente ao n° 970. 1.059/20 - Solicita limpeza em
boca de lobo no final da Rua Octávio Ferreira de Campos Vila Adélia. 1.060/20 Solicita construção de mais bocas de lobo na Rua Octávio Ferreira de Campos - Vila
Adélia. 1.061/20 - Solicita poda de árvores no final da Rua Tibúrcio Silveira. 1.062/20 Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Maria Pacheco e Chaves, próximo ao n°
223. 1.063/20 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Achilles Zamboni, próximo
ao nº 25. 1.064/20 - Solicita colocação de massa asfáltica no acesso ao Residencial
Ecoville, na Rua Francisco Menezes, nas proximidades do nº 223. 1.065/20 - Solicita
instalação de lixeira comunitária em espaço da Rua Alonso Faustino Dias, próximo ao nº
284. 1.066/20 - Solicita poda de árvore na Rua Maria Pacheco e Chaves, em frente ao nº
223 Parque Pacheco Chaves. 1.067/20 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Nelson
Marcelino da Silva - "Capitão", em frente ao nº 42 - Parque Pacheco Chaves. Indicação
da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.068/20 - Solicita limpeza em área verde ao lado
da Rua Arlindo Bellei - Jardim Itamaraty. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.069/20 - Solicita a instalação de postes, braços e lâmpadas de iluminação pública na
extensão da Estrada Mauro Moura, principalmente na ponte do córrego e início da
estrada, no sentido de melhorar a visibilidade, a locomoção e a qualidade de vida dos
moradores da região. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.070/20 - Solicita a
realização de obras para contenção de erosão na Rua Tertuliano Ferreira Ramos,
próximo ao nº 216 - Vila Califórnia. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.071/20 - Solicita troca de lâmpadas em postes na esquina da Rua João
Hernandes com a Rua Orlando Azevedo, próximos ao nº 183. Indicação do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 1.072/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua José Benedito Frederico. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.073/20 - Solicita melhorias na iluminação pública da Rua Achilles Zamboni, no
sentido de melhorar a visibilidade e segurança da região. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.074/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua José Benedito Frederico. 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: Moções do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 237/20 - De pesar pelo falecimento de Levi de Oliveira.
238/20 - De pesar pelo falecimento de Geraldo Corrêa da Silva Júnior. 239/20 - De pesar
pelo falecimento de Carmen Ferreira dos Santos. 240/20 - De pesar pelo falecimento de
Elaine Cristina Miguel Paiva. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 241/20 De pesar pelo falecimento do Sr. Nelson Bueno do Prado. Moções do Vereador Cícero
de Aquino: 242/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Amarildo de Souza Portes. 243/20
- De pesar pelo falecimento do Sr. Alfredo Moraes. Moção dos Vereadores Cícero de
Aquino e Santiago de Lucas Ângelo: 244/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria
Aparecida de Oliveira Cabral. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 245/20 - De

congratulações e aplausos ao Deputado Federal Vinícius Carvalho, por tratar como
prioridade todos os pedidos da nossa cidade de Ourinhos, em especial, por ter levantado
a bandeira de um projeto que tem iniciativa do Prefeito Municipal sobre o V.L.T., em
relação à mobilidade urbana. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 246/20 - De pesar
pelo falecimento do Sr. José Bernardo Mendonça. 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 Abel Diniz Fiel 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. Solicitaram pedido de destaque os
Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto dos requerimentos nº. s 1.551 e 1.554/2020
e Flávio Luís Ambrozim dos requerimentos nº .s 1.563, 1.564, 1.565, 1.569, 1.575,
1.576, 1.577 e 1.578/2020. Não havendo mais pedidos de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os requerimentos nº s 1.550 a 1.606/2020 e a moção nº. 245/2020,
com exceção das matérias destacadas e retiradas. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, Alexandre Araujo Dauage e Abel
Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer o 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. A seguir, o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias
destacadas remanescentes da 26ª sessão ordinária. Foi colocado em discussão o
requerimento destacado nº 1.455/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que
requer informações a respeito do número de pacientes na fila de espera para cirurgias
eletivas, por especialidade. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio
Luís Ambrozim, Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota, Santiago de Lucas Ângelo,
Raquel Borges Spada, Salim Mattar, Aparecido Luiz e Mário Sérgio Pazianoto. O
Senhor Presidente informou que devido o término do tempo regimental, a continuidade
da discussão e votação do referido requerimento será realizada na próxima sessão
ordinária. Findo o horário do expediente, o Senhor Vereador Anísio Aparecido
Felicetti 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, Flávio Luís Ambrozim, Mário
Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o

Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
requerimento de urgência apresentado à mesa: Requerimento nº 1.607/2020 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Resolução nº 09/2020. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado
em regime de urgência especial de votação o Projeto de Resolução nº 09/2020,
proveniente da Mesa Diretora, que estabelece as condutas vedadas e demais
procedimentos a serem adotados no período eleitoral municipal, com a finalidade de
coibir o abuso do poder político e preservar a isonomia nas Eleições. Justificativa: o
presente Projeto de Resolução dispõe sobre regras a serem observadas durante os três
meses que antecedem o pleito eleitoral e a propaganda eleitoral nas dependências da
Câmara Municipal de Ourinhos, em observância ao que prevê a Lei Federal nº. 9.504, de
30 de setembro de 1997, especificamente ao disposto nos artigos 37, § 3º. e 73, Lei
Complementar Federal nº. 64, de 18 de maio de 1990, Emenda Constitucional n°. 107,
de 2 de julho de 2020, bem como os ditames do artigo 148 do Regimento Interno desta
Casa de Leis. Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto de Resolução,
em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das
Sessões, em 17 de agosto de 2020. Assinado pela maioria dos Vereadores. Após a leitura
do requerimento de urgência nº 1.607/2020, o Sr. Presidente colocou em discussão.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com treze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o
Senhor Presidente nomeou o Vereador Abel Diniz Fiel para atuar como relator especial
ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial
ao Projeto de Resolução nº 09/2020 Senhor Presidente, após analisar a matéria supra,
de iniciativa da Mesa Diretora, que estabelece as condutas vedadas e demais
procedimentos a serem adotados no período eleitoral municipal, com a finalidade de
coibir o abuso do poder político e preservar a isonomia nas Eleições, declaro nada ter a
opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2020. Abel Diniz Fiel –
Relator. Com o parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto
de Resolução nº 09/2020. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente fez a justificativa de
voto. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 38/2019 do Prefeito Municipal que altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre Araujo
Dauage, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Raquel Borges Spada, Éder Júlio
Mota, Mário Sérgio Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim, Abel Diniz Fiel e Salim Mattar.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e
APROVADO com treze votos favoráveis. 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 e Flávio Luís
Ambrozim. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção
de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima Sétima 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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