ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 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 quinto dia do mês de outubro 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 Trigésima Quarta 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 Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Carlos
Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e
Santiago de Lucas Ângelo (doze Vereadores presentes). Havendo número legal, o
Senhor Presidente Alexandre Florêncio Dias declarou aberta a presente sessão ordinária.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento da Sra. Benedita da Silva Constâncio. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Sr. Romildo Barra Peres. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maria Luísa. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Aparecido Luiz também solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Benedita Constâncio. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Paris
e também que fosse consignada a sua presença. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Santiago de Lucas Ângelo também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Sr. Aparecido Edneo Paris. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Caio César de
Almeida Lima solicitou a consignação da sua presença. Em seguida, o Senhor Presidente
informou aos Senhores Vereadores que durante o transcorrer dos debates, sejam
observados os termos da Resolução 07/2020, em especial o artigo 2º que estabelece o
seguinte: “ficam advertidos os Vereadores desta Casa de Leis que suas manifestações,
durante as Sessões Legislativas, não poderão resultar em autopromoção eleitoreira ou
de outros partidos, coligações ou candidatos, nem em ofensa ou ridicularização de
qualquer candidato, partido e coligação durante as Sessões Ordinárias e
Extraordinárias, ou de outros eventos do Poder Legislativo Municipal”, de acordo com
as recomendações da Justiça Eleitoral. Na sequência, o Senhor Presidente informou que
estava aberta a inscrição para o uso da palavra com tema livre 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 33ª Sessão Ordinária, APROVADA por
unanimidade. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos resumos dos Ofícios
recebidos: Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s 1.546, 1.614, 1.692/2020 do Vereador
Abel Diniz Fiel; Requerimento nº 1.391/2020 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos nº s 1.501, 1.623, 1.635, 1.641, 1.678, 1.691/2020 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 1.477, 1.649, 1.651/2020 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 1.318, 1.647/2020 do Vereador Caio César de
Almeida Lima; Requerimentos nº s 1.542, 1.543, 1.544, 1.659, 1.660, 1.661, 1.681/2020
do Vereador Carlos Alberto da Costa Prado; Requerimentos nº s 1.190, 1.312, 1.316,
1.547, 1.588, 1.667/2020 Cícero de Aquino; Requerimento nº 1.705/2020 do Vereador
Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 194, 648, 1.057, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.456,
1.457, 1.620, 1.629, 1.652, 1.655, 1.656, 1.657, 1.658/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel; Requerimentos nº s 1.648, 1.676/2020 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto;
Requerimento nº 1.616/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada e Requerimento nº
1.619/2020 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ofício CG.C.DER N° 1.116/2020,
do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, que encaminha sentença
aos Processos TC-018767.989.17-1 e TC-020995.989.17-1, referente a Pregão realizado
pela Prefeitura Municipal de Ourinhos. Protocolo R-628/2020-15, que registra Boletins
Diários da Tesouraria, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS – SAE, referente ao período de 25/08/2020 a 31/08/2020, dos n°s 148 a
152; Ofício SMPF N° 125/2020, que encaminha Boletins Diários da Tesouraria, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, referente ao período de 03/08/2020 a
31/08/2020, dos nºs 144 a 162. 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. Logo após, o Senhor Presidente comunicou aos
Senhores Vereadores que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei n°
48/2020 de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que institui no Município de Ourinhos
o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e dá outras providências.
A matéria anunciada será encaminhada às Comissões competentes para elaboração do
respectivo parecer, conforme preceitua o regimento interno. O Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 34ª. Sessão Ordinária de 2020.
O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos: Requerimento do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 1.744/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar e implantar o Projeto Pomar Urbano. Requerimentos do
Vereador Abel Diniz Fiel: 1.745/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se
instalar um CRAS no Jardim Itaipava ou adjacências. 1.746/20 - Requer informações,
junto à Diretoria de Obras e Posturas Municipais, quanto às providências tomadas em

relação aos vendedores autônomos de outros municípios que trabalham em massa em
Ourinhos. Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.747/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma ambulância exclusiva para
atendimento da saúde de crianças. 1.748/20 - Requer informações, junto ao 31º Batalhão
da Polícia Militar do Interior, sobre a possibilidade de se disponibilizar uma viatura
militar para efetuar rondas e policiamento no Condomínio Moradas - Jardim Itamaraty.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.749/20 - Requer informações sobre a
possibilidade do Poder Executivo, junto ao Governo do Estado ou através de recursos
próprios, implantar o Programa Bom Prato em nosso Município, visando oferecer
assistência a famílias carentes, principalmente devido à pandemia do COVID-19, em
que muitas pessoas estão se sustentando através do Auxílio Emergencial. Requerimento
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 1.750/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar fiscalização rigorosa junto às agências bancárias devido às
enormes filas formadas nas áreas externas dessas instituições, deixando os clientes
expostos às intempéries, principalmente nesse período de forte calor, causando diversas
ocorrências de problemas de saúde com essas pessoas. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.751/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
920/2020, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em todas as ruas da Vila Musa. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
1.752/20 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo, junto ao
Governo do Estado, deslocar para outro prédio a farmácia de medicamentos de alto
custo situada no Centro de Saúde “Dr. Hermelino Agnes de Leão” (Postão).
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.753/20 - Requer informações quanto
à possibilidade de se proibir a execução de retorno no cruzamento da Avenida Jacinto
Ferreira de Sá com a Rua Prefeito Eduardo Salgueiro para o sentido contrário.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.754/20 - Requer informações
quanto à possibilidade de se avaliar erradicação de árvore no quintal de residência
situada na Rua 7 de Setembro n° 1.227 - Vila Margarida. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.755/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
924/2020, que solicita operação "tapa-buracos" em todas as ruas da Vila São João.
1.756/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 921/2020, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em todas as ruas da
Vila São José. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.757/20 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 131/2020, que requer informações sobre
a possibilidade de se construir um portal na entrada da cidade na Rodovia Raposo
Tavares, próximo à saída para a cidade de Chavantes. 1.758/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 208/2020, que requer informações a respeito da possibilidade de
se criar um Centro de Recuperação de Dependente Químico, destinado a manter e
ofertar programas gratuitos de atenção aos usuários e dependentes de drogas lícitas e
ilícitas. 1.759/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 471/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se criar programa voltado para os munícipes,
informando os serviços oferecidos pelo governo municipal e de interesse social, com

espaço para sugestões de políticas públicas. O Senhor Presidente informou que os
requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. Na sequência, o
Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 1.200/20 - Solicita erradicação de árvore situada na Rua Antônio Cruz,
próximo ao n° 178 - Vila São José. 1.201/20 - Solicita troca de lâmpada inoperante na
Rua Telésphoro Tupiná, próximo ao nº 33. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.202/20 - Solicita reperfilamento asfáltico em todas as ruas da Vila São Luiz. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 1.203/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua
Marginal - Parque das Flores. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.204/20 - Solicita reparos no bebedouro da Pista de Caminhada e Lazer Evandro
Gonçalves Machado, próximo à guarita da passagem de nível da Nova Ourinhos e
Jardim Santa Fé, a fim de reativar o funcionamento para quem faz caminhada naquele
local. 1.205/20 - Solicita recapeamento asfáltico nos arredores do Mercado Municipal
(Mercadão). Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.206/20 - Solicita
erradicação de árvore na Rua São José - Vila Musa. Indicações do Vereador Abel Diniz
Fiel: 1.207/20 - Solicita trocas de lâmpadas em vários postes da Rua Pedro Médici Jardim Eldorado. 1.208/20 - Solicita trocas de lâmpadas em vários postes localizados no
Residencial Ville de France. Indicações do Vereador Éder Júlio Mota: 1.209/20 Solicita, com urgência, implantação de redutores de velocidade em toda a extensão de
ruas próximas das ciclovias da cidade, devido à imprudência por parte de condutores de
veículos (carros, motos e outros). 1.210/20 - Solicita, com urgência, implantação de
redutores de velocidade em pontos estratégicos na Avenida Horácio Soares, no trecho da
Pista de Caminhada e Lazer "Terezinha Piccioni de Carvalho" (Trilha Verde). Indicação
do Vereador Aparecido Luiz: 1.211/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Vereador
Geraldo Bernardini nº 722 - Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.212/20 - Solicita a repintura de sinalização de solo (PARE) em
todos os cruzamentos da Rua Padre Rui Cândido da Silva. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 1.213/20 - Solicita operação "tapa-buracos" em vala situada na
esquina das Ruas Emília Terçariol Tocalino e Vereador Geraldo Bernardini. Indicação
do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.214/20 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Benedito Ignácio Pires, defronte à USF do Jardim Flórida.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.215/20 - Solicita retirada de galhada na
Rua Jairo Adalberto Bertaia nº 54 - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
1.216/20 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Arlindo Bettio, em frente ao nº 217 Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.217/20 - Solicita retirada de galhada
na Rua Arlindo Luz nº 738. 1.218/20 - Solicita troca de lâmpadas Rua Arlindo Bettio,
poste nº 22/60 - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.219/20 - Solicita
construção de balanção de concreto na esquina das Ruas Emília Terçariol Tocalino e
Vereador Geraldo Bernardini. As indicações 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: 296/20 De pesar pelo falecimento do Sr. Vicente Bertulino Ferreira Getco. 297/20 - De pesar

pelo falecimento do Sr. José de Paula Lima. Moção do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 298/20 - De congratulações à APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município. Moção do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 299/20 - De congratulações ao servidor público
municipal Arildo de Souza Bueno (Melancia), pelos 25 anos de excelentes serviços
prestados em prol de nosso Município. Moção do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
300/20 - De repúdio pela decisão do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, em transferir para a capital paulista, policiais militares envolvidos em ocorrências
policiais em que haja disparo de arma de fogo. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel:
301/20 - De congratulações ao Sr. Francisco Marrera e Família, pelos mais de 40 anos
de serviços prestados ao município de Ourinhos. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 302/20 - De congratulações ao NAIA - Núcleo de Atendimento à
Infância e à Adolescência, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município. O
Senhor Presidente informou que as moções de congratulações e de repúdio 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. 1.744 a 1.759/2020 e as Moções nº. s 298
a 302/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Mário
Sérgio Pazianoto, Edvaldo Lúcio Abel, Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota e
Flávio Luís Ambrozim. Pela ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou a
consignação da sua presença. 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. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Abel
Diniz Fiel solicitou que fossem adiados a discussão e votação dos Requerimentos
destacados remanescentes da 26ª, 27ª e 31ª Sessão Ordinária para a próxima sessão
ordinária. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido (de acordo
com o Artigo 159, Inciso IV do regimento Interno), APROVADO por unanimidade. Em
seguida, 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. 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, fez o uso da tribuna livre o Senhor Vereador Cícero de Aquino. Não havendo
mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Trigésima Quarta 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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