ATA DA VIGÉSIMA NONA 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 trigésimo primeiro 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 Nona 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, o
Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Sr. Antônio Lentine. 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. Logo após, o Senhor Presidente
colocou em votação a Ata da 28ª Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos resumos dos Ofícios recebidos e
das respostas aos requerimentos: Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s 841, 1.046, 1.090 e
1.233/2020 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimento nº 1.220/2020 do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 167, 652 e 1.139/2020 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº 449/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;
Requerimento nº 109/2020 do Vereador Salim Mattar e Requerimento nº 1.541/2020 do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ofício N° DA/SC 004/2020, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, que encaminha Balancetes Financeiros
dos meses JUNHO e JULHO de 2020. Ofício N° 0613/2020/GIGOV/BU, da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, comunicando liberação de recursos financeiros em
27/08/2020, de R$ 533.280,04 (quinhentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta reais e
quatro centavos), sob o Contrato de Financiamento N° 0528351-30/2019, no âmbito do
Programa FINISA; Informativo do Lions Club, informando a composição da nova

diretoria 2020-2021 do “Leões District LB1” em Ourinhos – SP. 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
informou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei nº. 42/2020 do
Vereador Alexandre Florencio Dias que garante o direito a acessibilidade das pessoas
ostomizadas aos banheiros de uso público do município, mediante a instalação de
equipamentos adequados para a sua utilização. A matéria anunciada será encaminhada
às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme
preceitua o regimento interno. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento: Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000495/2020-00 de 2020-08-10, referente ao Ofício nº
SMPF 099/2020, de 10 de agosto de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto,
Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os
Diários de Tesouraria da PMO, de nº s 101 a 120/2020, dos dias 01 a 30 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, 28 de agosto de
2020. Aparecido Luiz – Presidente-Relator - Anísio Aparecido Felicetti - Vice-Presidente
- 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-00000503/2020-32 de 2020-08-13, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da
SAE, de nº s 102 a 110/2020, dos dias 18 a 30 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, 28 de agosto de 2020. Aparecido Luiz – PresidenteRelator - Anísio Aparecido Felicetti - Vice-Presidente - Abel Diniz Fiel – Membro. O
Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 29ª. Sessão
Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.640/20 - Requer
informações, junto Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, sobre a
renovação contratual com o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual de São Paulo (IAMSPE). Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.641/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 840/2020, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria Galdina
Rabello. 1.642/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 251/2020, que solicita
pintura de sinalização de solo e instalação de placas de sinalização de trânsito no entorno
do Mercado Municipal, localizado na Rua Miguel Vita. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.643/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 419/2020, que
solicita limpeza em bueiros situados na Rua João Villar Péres, ao lado do nº 11 - Jardim

Estoril. 1.644/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 397/2020, que solicita
limpeza em bueiros da Rua João Villar Péres, ao lado do nº 48, no Jardim Estoril.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.645/20 -Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 852/2020, que solicita o rebaixamento de guias para
acessibilidade no canteiro central da Avenida Horácio Soares, no cruzamento com a Rua
Júlio Mori. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.646/20 - Requer
informações quanto à possibilidade de se restaurar os marcos comemorativos do
centenário da imigração japonesa, existentes na Praça Melo Peixoto e no Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.647/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada e ciclovia,
interligando o Córrego Jacuzinho no Jardim Matilde e o Centro Comunitário da Vila
Odilon. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.648/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de estudos visando transformar a Rua Moacir
Cassiolato, na Vila Boa Esperança, numa avenida dotada de canteiro central.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.649/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 23/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se reformar o
prédio da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 1.650/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 505/2020, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar cobertura no ponto de ônibus situado na Rua São Pedro do
Turvo, no Jardim Matilde. 1.651/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
898/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de
caminhada na Avenida Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino", nos Residenciais Ville
de France I, II e III. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.652/20 Requer informações a respeito da constante falta de água e das possíveis irregularidades
nas cobranças de valores absurdos nas contas de água da população ourinhense.
1.653/20 - Requer informações ao 5º Promotor de Justiça de Ourinhos a respeito da
situação do Processo Notícia de fato/Representação nº 43.0358.0001090/2019-9, que
investiga a possível omissão da Prefeitura Municipal e SAE, de seus representantes o
Prefeito Lucas Pocay e o Superintendente da Autarquia, na falta de planejamento e
investimentos, de acordo com o Projeto de Metas de Execução do PMSB – Plano
Municipal de Saneamento Básico – 2016 e dispositivos legais de esfera Federal e
Municipal, no qual indica todos os problemas, ações e cronograma de execuções de
2017 até 2036, com metas de pequeno, médio e longo prazo, com o objetivo de zelar de
todo o sistema de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de
resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, para não entrar em
colapso. 1.654/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.166/2020, que
requer informações sobre o protocolo para uso de praças, próprios públicos e estrutura
da Prefeitura por empresas privadas para a realização de eventos públicos no município
de Ourinhos. 1.655/20 - Requer o atendimento aos Requerimentos nºs 1.144/2020 e
221/2020, que requerem cópia do extrato de movimentações financeiras da contratação
de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 5.000.000,00

(cinco milhões de reais), conforme Lei nº 6.410/2017. 1.656/20 - Requer o atendimento
aos Requerimentos nº s 1.143/2020 e 222/2020, que requerem cópia do extrato de
movimentações financeiras da contratação de operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme Lei nº
6.411/2017. 1.657/20 - Requer o atendimento aos Requerimentos nº s 1.142/2020 e
223/2020, que requer cópia do extrato de movimentações financeiras da contratação de
operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 732.000,00 (setecentos
e trinta e dois mil reais), conforme Lei nº 6.420/2018. 1.658/20 - Requer o atendimento
aos Requerimentos nº s 1.141/2020 e 224/2020, que requer cópia do extrato de
movimentações financeiras da contratação de operação de crédito com o Banco do
Brasil S.A., no valor de R$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), conforme
Lei nº 6.421/2018. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.659/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 539/2020, que solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Satoro Maeda - Vila São Luiz.
1.660/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 916/2020, que 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. 1.661/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 915/2020, que solicita troca de
lâmpadas queimadas em poste situado no início do canteiro central da Avenida Vitalina
Marcusso, próximo à rotatória. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.105/20 - Solicita construção de balanção de concreto na esquina da Rua Vereador
Adelino Breve com a Rua Sebastiana Cândida de Paula Carvalho, no Jardim Josefina.
1.106/20 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa buracos"
em toda a extensão da Rua Sebastiana Cândida de Paula Carvalho, no Jardim Josefina.
1.107/20 - Solicita, com urgência, obras de recuperação no balanção de concreto situado
no cruzamento entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Japão. 1.108/20 - Solicita, com
urgência, obras de recuperação no balanção de concreto situado no cruzamento entre a
Rua Dr. Antônio Prado e a Rua Japão. 1.109/20 - Solicita melhorias na infraestrutura em
toda a extensão do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicações
do Vereador Aparecido Luiz: 1.110/20 - Solicita retirada de entulho na sede da
Associação de Moradores de Bairros do Jardim das Paineiras. 1.111/20 - Solicita pintura
de sinalização de solo (parada de ônibus) na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, imediações
do n° 679. 1.112/20 - Solicita melhorias nas demarcações e sinalizações de solo em
todas ruas do Conjunto Habitacional Ourinhos I. 1.113/20 - Solicita retirada de galhada
na Rua Antônio Marquezano, defronte ao nº 465. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 1.114/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Xisto Antônio de Souza,
no Jardim Colorado. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.115/20 - Solicita
limpeza e retirada de entulho em terreno da Rua Álvaro Rolim, próximo ao nº 132.
Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.116/20 - Solicita operação “tapa-buracos”
em toda a extensão da Rua Tertuliano Ferreira Ramos. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 1.117/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Maria Virgínia Leite

Monteiro, defronte ao nº 600, pois está no local há mais de 6 meses. 1.118/20 - Solicita
melhorias na calçada da Praça Miguel Mofarrej, local onde acontece a “Feira do Rolo”.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.119/20 - Solicita recapeamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” da Rua Artibano Simeone, do nº 1.272 até o cruzamento com a
Avenida Maria Paulina Melchior da Silva. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.120/20 - Solicita troca de lâmpada na Rua Pedro Migliari "Tico", defronte ao
n° 128, no Jardim Furlan. 1.121/20 - Solicita poda de árvore na Rua Olavo Ferreira de
Sá, em frente ao nº 153, na Vila Boa Esperança. 1.122/20 - Solicita erradicação de
árvore na Rua Maria Pacheco e Chaves, na esquina junto ao nº 871, no Parque Pacheco
Chaves. 1.123/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Livino José de Oliveira, em
frente ao nº 72, no Jardim Vista Alegre. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.124/20 - Solicita limpeza, plantio de grama e manutenção no alambrado do
campo da Associação de Moradores de Bairros da Vila São Luiz. 1.125/20 - Solicita
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Pedro Leide - Vila São Luiz.
1.126/20 - Solicita melhorias na estrada da Pesqueiro Alvorada - Chácara Santa Maria.
1.127/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Silvano Chiaradia
Jardim Industrial.1.128/20 - Solicita providências para construção de calçada na Rua
Profa. Josefa Cubas da Silva, no trecho entre as Ruas Júlio Mori e Aleixo Garcia. 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 Cícero de Aquino: 254/20 - De
congratulações ao Sr. Dejair Correia Natel, pelos 29 anos do "Bar do Negrão". 255/20 De congratulações ao Sr. Carlos Roberto Serafim, pelos 17 anos da "Eletro Service
Materiais Elétricos". Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 256/20 - De
congratulações ao Colégio Pólis, pelo transcurso do 25º aniversário. Moção do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 257/20 - De congratulações e aplausos pelo Dia do
Soldado, comemorado em 25 de agosto. Moção do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 258/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Cândida Rodrigues Matenco.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 259/20 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Dora Ferreira Mardegan. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 260/20 De pesar pelo falecimento do Sr. Waldemar Pereira da Silveira. Moções do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo: 261/20 - De congratulações à Rádio Divisa FM, aos
proprietários, funcionários e colaboradores, pelo grande sucesso de audiência e diversos
eventos e shows realizados em Ourinhos e região desde o ano de 1986. 262/20 - De
congratulações ao CENAIC - Centro Nacional Integrado de Cursos -, pelos excelentes
cursos profissionalizantes oferecidos que contribuem para o desenvolvimento pessoal e
profissional de diversas pessoas, capacitando-os para o mercado de trabalho. 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. Não
havendo pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos
nº s. 1.640 a 1.661/2020 e as Moções nº. s 254, 255, 256, 257, 261 e 262/2020. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Cícero de Aquino, Flávio
Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges
Spada. 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 o
prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos.
A seguir, o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas. Foi dada a
continuidade da discussão do Requerimento nº. 1.456/2020 que requer informações a
respeito do número de pacientes na fila de espera para consultas médicas de
especialidade, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel. O Senhor Presidente
informou que já usaram a palavra para discussão os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio
Abel, Flávio Luís Ambrozim e Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, o requerimento destacado foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.457/2020 de
autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a respeito do número
de pacientes na fila de espera para consultas de exames em geral, principalmente os
exames de imagem. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento destacado foi colocado
em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 1.458/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a
respeito de ações e projetos para a construção de novas creches e escolas para o
município, considerando que foi promessa no plano de governo do Prefeito. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Raquel Borges Spada,
Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim,
Éder Júlio Mota, Salim Mattar, Santiago de Lucas Ângelo e Aparecido Luiz. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra, o requerimento destacado foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente informou que a
continuidade da discussão e votação dos requerimentos destacados serão realizados na
próxima sessão devido o término do horário regimental. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a supressão do intervalo
regimental. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário, APROVADO
por unanimidade o pedido. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Abel Diniz Fiel. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos, 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 tribuna livre os
Senhores Vereadores Cícero de Aquino e Alexandre Araujo Dauage. Não havendo mais
orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos
e declarou encerrada esta Vigésima Nona 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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