ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA – QUARTO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao décimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezenove
horas e cinco 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 Quinta Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Florencio Dias. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos
Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel,
Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim
Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo
número legal, o Senhor Presidente Alexandre Florêncio Dias declarou aberta a
presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre
Araujo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Gabriel
Carvalho dos Santos, do Sr. Wagner Holts Merege, da Sra. Maria Aparecida Zanoni e
da Sra Marli Maria Palma. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora Raquel
Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Gabriel Carvalho
dos Santos. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Mário Sérgio Pazianoto
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Reinaldo Tossi. Por questão
de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento da Sra. Francisca Venceslau Becker. A seguir, o Senhor
Presidente Alexandre Florêncio Dias informou aos Srs. 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. O Sr. Presidente
informou também 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.
Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 34ª Sessão Ordinária,
APROVADA por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao

Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos Ofícios recebidos e das
respostas aos requerimentos: Expediente de Terceiros - Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta ao Requerimento nº s 1.719/2020 do
Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº s 1.665, 1.679 e 1.735/2020 do Vereador
Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos nº s 1.714 e 1.724/2020 do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 1.135, 1.699 e 1.700/2020 do
Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 1.680, 1.682, 1.687, 1.709, 1.726 e
1.727/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 1.588,
1.643, 1.644, 1.668, 1.677, 1.696, 1.713, 1.716 e 1.721/2020 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimento nº 1.704/2020 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos
nº s 1.464, 1.466, 1.469, 1.472, 1.621, 1.669, 1.670 e 1.673/2020 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº 1.020/2020 do Vereador Flávio Luís
Ambrozim; Requerimentos nº s 728 e 826/2020 da Vereadora Raquel Borges Spada;
Requerimento nº 144/2020 do Vereador Salim Mattar; Requerimento nº 564/2020 do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Ofício N° 022/2020/GERÊNCIA DE
COMPRAS, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS –
SAE, que encaminha processos de compras e serviços do mês de SETEMBRO de
2020, na forma que especifica; Protocolo R-640/2020-60, que registra Boletins
Diários da Tesouraria, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS – SAE, referente ao período de 01/09/2020 a 10/09/2020, dos n°s 153 a
159; Protocolo R-646/2020-83, que registra Boletins Diários da Tesouraria, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE , referente
ao período de 11/09/2020 a 21/09/2020, dos n°s 160 a 166. E-mail recepcionado em
07/10/2020, que encaminha Liminar Deferida pelo desembargador-relator Ferreira
Rodrigues, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Ação
Direta de Inconstitucionalidade N° 2235528-82.2020.8.26.0000, ajuizada em razão
das Leis Complementares Municipais n°s 1.072 e 1.073 de 2020. Ofício N° 853/GP,
do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , que informa o recebimento da Moção n°
284/2020, do Vereador Mário Sérgio Pazianoto. 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 solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, emitidos aos seguintes protocolos:
PROTOCOLO 606/2020-32, DE 23/09/2020, referente ao OFÍCIO Nº SMPF
110/2020, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020, DO Sr. Idevaldo Fioravante da Costa
Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos
valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês de
março de 2020. PROTOCOLO 607/2020-35, DE 23/09/2020, referente ao Ofício nº
SMPF 113/2020, de 17 de setembro de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa
Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos
valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês de
junho de 2020. PROTOCOLO 608/2020-39, DE 23/09/2020, referente ao Ofício nº
SMPF 116/2020, de 17 de setembro de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa

Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos
valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês de
julho de 2020. PROTOCOLO 609/2020-43, DE 23/09/2020, referente ao Ofício nº
SMPF 119/2020, de 17 de setembro de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa
Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos
valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês de
agosto de 2020. PROTOCOLO 610/2020-47, DE 24/09/2020, referente ao Ofício nº
DA/SC 005/2020, de 24 de setembro de 2020, da Sra. Jéssica Guimarães Santos
Pereira, Gerente de Orçamento e Finanças, que encaminha cópia do Balancete
Financeiro da Receita e da Despesa da SAE, referente ao mês de agosto de 2020.
PROTOCOLO 628/2020-15, DE 01/10/2020, referente aos Boletins Diários de
Tesouraria da SAE, de nºs 148 a 152/2020, dos dias 25 a 31 de agosto de 2020.
PROTOCOLO 633/2020-34, DE 02/10/2020, referente ao Ofício nº SMPF 125/2020,
de 02 de outubro 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 nºs 144 a 162/2020, dos dias 03 a 31 de agosto de
2020: Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000606/2020-32 de 2020-09-23, referente ao Ofício nº SMPF 110/2020, de 17 de
setembro de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de
Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de
recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês 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, 09 de outubro 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. R00000607/2020-35 de 2020-09-23, referente ao Ofício nº SMPF 113/2020, de 17 de
setembro de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de
Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de
recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês 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, 09 de outubro 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. R00000608/2020-39 de 2020-09-23, referente ao Ofício nº SMPF 116/2020, de 17 de
setembro de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de
Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de
recursos que a Prefeitura recebeu da União, no 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, 09 de outubro 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. R00000609/2020-43 de 2020-09-23, referente ao Ofício nº SMPF 119/2020, de 17 de
setembro de 2020, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de
Planejamento e Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de
recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês de agosto 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, 09 de outubro 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. R00000610/2020-47 de 2020-09-24, referente ao Ofício nº DA/SC 005/2020, de 24 de
setembro de 2020, da Sra. Jéssica Guimarães Santos Pereira, Gerente de Orçamento e
Finanças, que encaminha cópia do Balancete Financeiro da Receita e da Despesa da
SAE, referente ao mês de agosto 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, 09 de outubro de 2020. Aparecido Luiz – PresidenteRelator; 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-00000628/202015 de 2020-10-01, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da SAE, de nºs 148 a
152/2020, dos dias 25 a 31 de agosto 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, 09 de outubro de 2020. Aparecido Luiz – PresidenteRelator; 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-00000633/202034 de 2020-10-02, referente ao Ofício nº SMPF 125/2020, de 02 de outubro 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
nºs 144 a 162/2020, dos dias 03 a 31 de agosto 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, 09 de outubro de 2020. Aparecido Luiz Presidente-Relator – Anísio Aparecido Felicetti - Vice-Presidente – Abel Diniz Fiel –
Membro. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
procedesse à leitura do parecer favorável da Comissão de Saúde e Assistência Social,
emitido ao Substitutivo nº 01 (ao Projeto de Lei nº 42/2020), que garante o direito à
acessibilidade das pessoas ostomizadas aos banheiros de uso público do município,
mediante a instalação de equipamentos adequados para a sua utilização: Parecer do
Relator da Comissão de Saúde e Assistência Social ao Substitutivo Nº 01/2020 ao

Projeto de Lei nº 42/2020. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Alexandre Florencio
Dias, ao Projeto de Lei nº 42/2020, de sua própria autoria, 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, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Saúde e Assistência Social, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de outubro de 2020.
Edvaldo Lúcio Abel – Presidente-Relator; Flávio Luís Ambrozim – Vice-Presidente;
Raquel Borges Spada – Membro. Dando continuidade, o Senhor Presidente informou
que seriam apresentadas as matérias relativas à 35ª. Sessão Ordinária de 2020. O
Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino 1.760/20 - Requer informações sobre o atendimento ao
Requerimento n° 2.756/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar radar fixo na Rua Cardoso Ribeiro, defronte ao nº 1.151, esclarecendo se
houve avaliação junto à Comissão Municipal de Trânsito, conforme resposta enviada
em 5 de outubro de 2017. 1.761/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.051/2018, que solicita a instalação de redutor de velocidade na Rua Jerônimo
Althero Filho, defronte ao nº 92. 1.762/20 - Requer informações sobre o atendimento
ao Requerimento n° 1.455/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando instalar redutor de velocidade na Rua Cardoso Ribeiro,
defronte aos nº s 1.050 e 1.151, esclarecendo se houve estudos para a implantação,
conforme resposta enviada em 18 de maio de 2017. 1.763/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 793/2020, que reitera a Indicação nº 1.301/2018, que solicita
melhorias no redutor de velocidade da Rua Vitório Christoni, defronte ao nº 912.
1.764/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.640/2018, que solicita a
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua David Zanette, defronte ao
nº 343 - Jardim Esmeralda. 1.765/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.766/2018, que solicita a instalação de lombofaixa e/ou redutor de velocidade na
Avenida Henrique Migliari, defronte ao n° 1.028. 1.766/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.828/2018, que solicita a instalação de lombofaixa ou outro tipo
de redutor de velocidade na Rua 12 de Outubro, defronte ao nº 442 - Vila Margarida.
1.767/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.910/2018, que solicita a
implantação de lombada (redutor de velocidade) na Rua Rio de Janeiro, próximo ao
n° 1.089. 1.768/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.212/2018, que
solicita, com urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou
lombada) na Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, defronte ao nº 346.
1.769/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 950/2017, que requer
informações sobre a necessidade de se instalar redutor de velocidade na Rua Vicente
Ernesto de Lucca, defronte ao nº 22/1, esclarecendo se houve estudos para a
implantação, conforme resposta enviada em 5 de abril de 2017. 1.770/20 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento n° 966/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar redutor de velocidade na Rua José Emídio Vicente "Zé
Bonito" - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, esclarecendo se houve
estudos para a implantação, conforme resposta enviada em 25 de abril de 2017.

1.771/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 459/2018, que solicita a
instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Antônio Zaki Abucham, nas
proximidades da EMEI "Vinícius de Moraes". 1.772/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação nº 460/2018, que solicita a instalação de redutor de velocidade
(lombofaixa) na Rua Sebastião Miranda, próximo ao Campo de Futebol da Sandiza,
bem como na lateral do nº 621 (EE "Prof. José Augusto de Oliveira"). 1.773/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 719/2020, que solicita implantação de
redutor de velocidade, tachões ou lombofaixa na Rua Cardoso Ribeiro, na altura do
n° 982. 1.774/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 508/2018, que solicita a
implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Benedito Perino, próximo
ao nº 771. 1.775/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 509/2018, que
solicita pintura de sinalização de solo (PARE) e implantação de redutor de velocidade
no cruzamento das Ruas Prof. Francisco Dias Negrão e Abdallah Abujamra, bem
como pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre) no cruzamento da Rua Prof.
Francisco Dias Negrão com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 1.776/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 510/2018, que solicita a instalação de redutor de
velocidade na Rua Sebastião Miranda, defronte ao nº 403 - Vila Sândano. 1.777/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 605/2018, que solicita a implantação de
redutor de velocidade na Rua Nereus Garcia, defronte ao nº 190 - Jardim Santos
Dumont. 1.778/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 630/2018, que solicita
a instalação de redutor de velocidade ou lombofaixa na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, defronte ao nº 1.355. 1.779/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 692/2018, que solicita a implantação de redutor de velocidade ou
lombofaixa na Viela Antônio Cruz, ao lado da Associação de Moradores de Bairros
da Vila Boa Esperança. 1.780/20 - Requer informações de que seja realizada visita na
Rua Olívio Minucci, na Viela Noé Fernandes dos Santos, a fim de se verificar as
condições em que se encontram a caixa de inspeção de esgoto, tendo em vista a
existência de uma árvore próxima ao local. Requerimentos do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 1.781/20 - Requer informações visando esclarecer se houve
fiscalização nas agências bancárias. 1.782/20 - Requer informações sobre serviços
realizados em terrenos particulares. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.783/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se restabelecer
o horário de funcionamento regular da Prefeitura. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 1.784/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar
academia da saúde em área verde situada na Rua José Benedito Frederico, nos
arredores do n° 222, no Jardim Anchieta. 1.785/20 - Requer informações quanto à
possibilidade de se instalar academia da saúde no Residencial Parque Gabriela.
1.786/20 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar academia da
saúde na Vila Musa. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.787/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.151/2018, que solicita implantação de
redutor de velocidade ou lombofaixa na Travessa Henrique Dias, defronte ao nº 561 Jardim Aurora. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.788/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.032/2020, que solicita troca de lâmpada na Rua
Tibúrcio Silveira, próximo ao nº 180, Vila Adélia. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 1.789/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 74/2020,

que solicita, com urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa), bem
como pintura de sinalização de solo e instalação de placas, indicando área escolar e
cuidado crianças, na Rua Don José Marello, defronte ao n° 749 (Colégio Bagozzi).
Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.220/20 - Solicita melhorias no
afundamento asfáltico na Rua Adalberto Dias Bogado, em frente ao nº 740 Residencial Recanto dos Pássaros, pois há reclamações de moradores sobre acúmulo
de água. 1.221/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Jarbas Alves de Campos nº
122 - Vila Boa Esperança. 1.222/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Francisco
Crespo nº 142 - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicação do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.223/20 - Solicita recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Avenida Jairo Corrêa Custódio. Indicação do Vereador
Aparecido Luiz: 1.224/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Tibúrcio Silveira nº
180 - Vila Adélia. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.225/20 Solicita repintura em todas as lombadas existentes na Avenida Domingos Camerlingo
Caló. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.226/20 - Solicita poda de árvores
em toda a extensão da Rua Mário Nogueira - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.227/20 - Solicita limpeza geral na Rua Célio Rossini, imediações do nº 599 Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.228/20 - Solicita limpeza
geral na Rua Emílio Perez, imediações do nº 181 - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 303/20 - De
congratulações à Rádio Melodia FM (106.1), por completar 23 anos no município de
Ourinhos. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 304/20 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Benedita da Silva Constâncio. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 305/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Romildo Parra Peres.
Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 306/20 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Maria Luiza Gonçalves da Silva. Moção do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo: 307/20 - De congratulações e aplausos pelo Dia dos Professores,
comemorado em 15 de outubro, externando nossa sincera gratidão e carinho a esses
profissionais responsáveis pela nobre missão de dirigir as inteligências, preparando as
pessoas para o futuro. O Senhor Presidente informou que as moções de
congratulações e 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. Por
questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Não
havendo pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s. 1.760 a 1.789/2020 e as Moções nº. s 303 e 307/2020. Ninguém
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.
Dando sequência, o Senhor Presidente informou que seriam deliberados os
requerimentos remanescentes das 26ª, 27ª e 31ª Sessões Ordinárias. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou do plenário o adiamento da
discussão e votação dos requerimentos remanescentes destacados para a próxima
sessão ordinária. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido
de adiamento, APROVADO por unanimidade. Não havendo orador inscrito para o
uso da palavra, 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. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada para verificação
do quórum regimental para dar início à Ordem do Dia: Abel Diniz Fiel, Alexandre
Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti Aparecido
Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de
Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário
Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas
Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na Ordem
do Dia, por questão de ordem a Sra Vereadora Raquel Borges Spada solicitou o
adiamento por sete sessões ordinárias da discussão e votação do Projeto de Lei nº
43/2020, de autoria da mesma, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Sinéia Cristina da Silva Domingos). O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Não havendo matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia e nenhum Vereador inscrito para explicação pessoal na
tribuna livre o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos
e declarou encerrada esta Trigésima Quinta Sessão Ordinária. Para constar o que
ocorreu, lavrou-se a presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário,
para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se
encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------____________________
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