ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO 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 vigésimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às
dezenove horas e três minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado
na Rua do Expedicionário n°. 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, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio
Abel, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas
Ângelo. (Treze Vereadores presentes). O Sr. Presidente declarou aberta a presente
sessão, pela ordem o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Arnaldo Azevedo Carrijo. O Sr. Presidente informou
aos Senhores Vereadores, que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no
expediente com o tema livre, devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Em
seguida, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava aberta a
inscrição para o uso da palavra no expediente, devendo ser realizada junto ao
Primeiro Secretário. Informou também, 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. Dando
continuidade, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 31ª Sessão Ordinária,
APROVADA por unanimidade. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura
do Ofício – Circular TRE-SP nº 1687: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
Ofício – Circular TRE – SP nº 1.687. São Paulo, em 27 de agosto de 2.019. Senhor
Presidente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que a Justiça Eleitoral está
expandindo o Programa de Identificação Biométrica do eleitor (com coleta de foto,
digitais e assinatura) sendo que, no Estado de São Paulo, 476 municípios estão
passando pelo cadastramento biomérico obrigatório dos eleitores, destacando-se que
em algumas localidades o prazo para o comparecimento encontra-se próximo ao
final. A data de término da revisão nesse município pode ser consultada pelo site
deste Tribunal, em http://www.tre-sp.jus.br. Assim, tendo em vista que esse município
é um dos 479 que estão passando por revisão biométrica e no intuito de evitar o
grande afluxo de pessoas aos cartórios eleitorais ao final do prazo, saliento a
importância dessa Câmara Municipal na divulgação das campanhas de biometria e da
conscientização dos munícipes acerca da relevância do comparecimento dos eleitores

perante a Justiça Eleitoral dentro do prazo legal, sob pena de terem seus títulos
eleitorais cancelados e não poderem votar enquanto não legalizada sua situação. A
sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara Municipal de vereadores. Cumpre-se
destacar que o não comparecimento do eleitor para a regularização acarretará o
cancelamento automático da inscrição. Com o título cancelado, o eleitor não poderá
votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar
matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em
estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência
pública e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação de serviço militar ou
imposto de renda. Por fim ressalto, tão somente, a obrigatoriedade, para maior
conforto e melhor atendimento, de prévio agendamento dos interessados em
http:www.tre-sp.jus.br/eleitor/agendamento-título-eleitoral-3. Ao ensejo, apresento a
Vossa Excelência manifestações de apreço e considerações. Carlos Eduardo Cauduro
Padim - Presidente. Por questão de ordem, os Senhores vereadores Salim Mattar e
Flávio Luis Ambrozim solicitaram a consignação de suas presenças. Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos Resumos dos Ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da Prefeitura Municipal de Ourinhos em resposta aos Requerimentos
n.os 2.002, 2.003 e 2.010/2019 do Sr. Vereador Abel Diniz Fiel. Requerimentos n.os:
2.004, 2.015 e 2.016/2019 do Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage. Requerimento
n.o: 2.007/2019 do Sr. Vereador Ariovaldo de Almeida Lima. Requerimento n.o:
1.889/2019 do Sr. Vereador Carlos Alberto Costa Prado. Requerimento n.o:
1.945/2019 do Sr. Vereador Cícero de Aquino. Requerimentos n.os: 1.996, 2.020,
2.023 e 2.024/2019 do Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Requerimentos n.os: 1.991 e
2.014/2019 do Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim. Requerimento n.o: 1.947/2019 da
Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Requerimentos n.os: 1.500 e 1.509/2019 dos
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ofício GS nº
4166/2019 do GOVERNO DO ESTADO encaminhando resposta ao Requerimento nº
1.028/2019, de autoria da vereadora Raquel Borges Spada. Ofício
SMPF/Contabilidade
183/2019
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS informando que a Prefeitura recebeu transferência
de recursos da União no mês de agosto de 2019. Ofício 200/19-tr da OAB 58ª
SUBSEÇÃO DE OURINHOS informando sobre a participação da OAB em todas as
fases dos concursos públicos para contratação e seleção de advogados e
denominações correlatas a procurador, conforme Resolução nº 2/2019, aprovada no
último dia 19 de agosto. Ofício SMPF-180/2019 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários
da Tesouraria referentes ao período de 01/07 a 30/08/2019, com os nºs 121 a 161,
Logo após, o Sr. Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes
matérias: Projeto de Lei nº 85/19 da Vereadora Raquel Borges Spada que Cria o
“Fórum Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente” e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 86/19 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que
Declara de utilidade pública a Associação Hípica de Ourinhos. Substitutivo nº 2/19
da Vereadora Raquel Borges Spada ao Projeto de Lei nº 70/2019, de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o "Projeto Programa de Prevenção e
Controle do Diabetes Através de Diagnóstico Precoce nas Crianças e Adolescentes

Matriculados na Rede Pública de Ensino" no Município de Ourinhos. Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou a Leitura dos Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça
e Redação ao Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 71/2019: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto, ao Projeto de Lei nº. 71/2019, de sua própria
autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grades protetoras nas piscinas
residenciais, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de
setembro de 2019. Alexandre Araujo Dauage – Presidente-Relator, Caio César de
Almeida Lima Vice-Presidente, Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Finanças e Orçamentos emitido ao Projeto de Lei Complementar
nº 21/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, alterado pela Lei Complementar nº.
982, de 16 de março de 2018, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências,
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, 18 de
setembro de 2019. Aparecido Luiz Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicetti
Vice-Presidente, Abel Diniz Fiel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Educação, Esportes e Cultura emitido ao Projeto de lei Complementar nº 21/2.019:
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei
Complementar nº. 911, de 05 de outubro de 2015, alterado pela Lei Complementar nº.
982, de 16 de março de 2018, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências,
não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Educação, Esportes e
Cultura, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 23 de
setembro de 2019. Caio César de Almeida Lima Presidente-Relator, Anísio Aparecido
Felicetti Vice-Presidente , Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Em seguida, o Senhor
Presidente informou que os projetos, cujos Pareceres Favoráveis acabam de ser lidos,
poderão ser encaminhados às demais comissões competentes ou inseridos na ordem
do dia das próximas sessões. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamentos emitido ao Protocolo 748/2.019 - 55: Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000748/2019-55, de 201909-03, referente ao Ofício nº 230/19/GAB-SAE, do Sr. Marcelo Simoni Pires –
Superintendente da SAE –, encaminhando processos de compras e serviços do mês de
agosto de 2019, 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, 18 de setembro de 2019. Aparecido Luiz - Presidente – Relator, Anísio
Aparecido Felicetti - Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. Na sequência, o

Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 32ª
Sessão Ordinária de 2019, conforme o regimento interno. Dando continuidade, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos
requerimentos: Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.129/19 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando o retorno do
evento Cantata de Natal. 2.130/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
328/2019, que requer informações a respeito de cronograma e ações para criar o
programa de plantas online, para garantir agilidade na aprovação de projetos,
conforme plano de governo apresentado. Requerimentos do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 2.131/19 - Requer informações do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues" sobre quais os exames e a quantidade de vagas de cada um deles que são
fornecidos ao município de Ourinhos por mês. 2.132/19 - Requer informações sobre a
emenda impositiva de 2016, destinada à compra de um aparelho de raio-X para a
UBS "Dr. Hélio Migliari". Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.133/19 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs
2.697/2018 e 379/2019, referentes ao cumprimento da Lei nº 5.983/2013, que
autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecer
agendamento de consultas médicas, por telefone, para pessoas idosas ou com
deficiência, cadastradas e/ou a serem cadastradas nas unidades de atendimento da
saúde e dá outras providências, visando facilitar a marcação de consultas,
principalmente para crianças, deficientes, acamados e idosos. Requerimentos do
Vereador Ariovaldo de Almeida SILVA: 2.134/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar estacionamento em 45 graus entre a Avenida Jacinto
Ferreira de Sá e a Rua Santa Catarina. 2.135/19 - Requer informações, junto à
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de se
criar a ronda com bicicletas, tanto na área central quanto nas ciclovias.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.136/19 - Requer
informações sobre o baixo fluxo na distribuição de água na Vila São Francisco e se há
possibilidade de se fazer a troca do encanamento. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 2.137/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir quadra com cobertura na EMEI "Manuel Bandeira". Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 2.138/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar plantio de grama em um pequeno trecho na Praça Ângelo Christoni
(Praça dos Burgueses). Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
2.139/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Mobilidade e Licenciamento, a respeito da assistência dada a pessoas com
deficiência, se existe uma van ou carro adaptado para a locomoção de cadeirantes,
quando necessitam fazer exames ou acompanhamento médico fora do Município.
2.140/19 - Requer informações sobre a possibilidade de providências para se
construir passeio público (calçada) na Rua Jesus Vicente Garcia - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 2.141/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar bebedouro de água potável e refrigerada na Praça Melo Peixoto.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.142/19 - Requer informações a
respeito de quais ações a SAE - Superintendência de Água e Esgoto - está realizando

para acabar com a falta de água no Município, principalmente com a chegada do
calor intenso do final de ano. 2.143/19 - Requer informações a respeito de dispensas
de crianças das escolas municipais de Ourinhos, pelo motivo de falta de água na
região, prejudicando o ano letivo dos alunos e os pais que trabalham, entre outros.
2.144/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 304/2019, que requer
informações a respeito da atual situação da documentação do Ginásio Municipal de
Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho” e de suas respectivas dependências.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.145/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água potável e
refrigerada em todos os locais que foram implantadas pistas de caminhada ou
academias de saúde. Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti /
Santiago De Lucas Ângelo: 2.146/19 - Requer informações sobre o atendimento aos
Requerimentos n°s. 1.680/2017 e 1.087/2018, referentes à possibilidade de se
implantar banheiros adaptados nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias: 2.147/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar concurso para a contratação de
técnico em radiologia. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
2.148/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar programa de
prevenção e conscientização do vírus HIV na terceira idade. Requerimento do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 2.150/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar iluminação pública na rua paralela à Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, entre o Hospital Unimed e a Faculdade Estácio de Sá.
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.151/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se formar uma segunda equipe de servidores
para serviços de pintura de faixas de solo. 2.152/19 - Requer providências para
melhor planejamento na programação de montagem do palco para o desfile de 7 de
setembro de 2020, de forma a não causar transtornos ao trânsito no local. Dando
continuidade, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.321/19 - Solicita limpeza de todos os
bueiros no entorno do Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick
“Monstrinho”. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.322/19 Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Augusta
Alves Stoppa e Júlio Mori. 1.323/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE)
no cruzamento das Ruas Antônio Manzano Soares e Júlio Mori. 1.324/19 - Solicita
manutenção do balanção de concreto localizado no cruzamento das Ruas Dr. João
Bento Vieira da Silva Netto e Carolina Evangelista Dalaqua - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida
Silva 1.325/19 - Solicita instalação de placas indicativas de "Área Escolar" próximo a
todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.326/19 - Solicita limpeza de bueiros na Rua Adolpho Alonso Ferreira,
esquina com o nº 145 - Parque Minas Gerais. 1.327/19 - Solicita limpeza em todos os
bueiros localizados no entorno da Praça Prefeito Benício do Espírito Santo.
Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.328/19 - Solicita a repintura de
todos os redutores de velocidade (lombadas) existentes na extensão da Avenida
Domingos Camerlingo Caló. 1.329/19 - Solicita a aquisição de uma segunda máquina

para ser utilizada no Departamento de Trânsito para a pintura de faixas demarcatórias
nas ruas da cidade. 1.330/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem
como faixa de pedestres, no cruzamento da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves
com a Rua 7 de Setembro - Vila Margarida. 1.331/19 - Solicita repintura de
sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da Avenida Domingos Perino Vila Perino. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.332/19 - Solicita a
instalação de traves de futebol na Praça do Esportista Oswaldo Lazarini. Indicação
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.333/19 - Solicita pintura de sinalização de
solo (PARE) em todos os cruzamentos da Rua José Felipe do Amaral - Vila Mano.
Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.334/19 - Solicita varrição e limpeza
geral, mensalmente, na ciclovia da Rua João Bond. 1.335/19 - Solicita operação
“tapa-buracos” na Rua Manoel Miranda Filho - Manégas -, defronte ao nº 213.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.336/19 - Solicita a retirada
de galhadas na Rua Felismino Fernandes dos Santos, defronte aos nºs 182 e 262 Jardim Europa. 1.337/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Ângelo Sedassari,
defronte ao nº 120. 1.338/19 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Antônio Zaki
Abucham, defronte ao nº 371, próximo à EMEI "Vinícius de Moraes". Indicações do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.339/19 - Solicita a retirada de galhadas em toda a
extensão da Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho - Vila Musa. 1.340/19 - Solicita
a retirada de galhadas na Avenida Domingos Camerlingo Caló, dois quarteirões
abaixo da Vila Musa. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.341/19 Solicita a instalação de banco em ponto de ônibus na Rua Joaquim de Azevedo Jornalista, próximo ao nº 900. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.342/19 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Maria Francisca de Jesus. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti / Cícero de Aquino: 1.343/19 - Solicita troca da iluminação
pública por lâmpadas de LED nas vielas do Jardim Josefina. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.344/19 - Solicita troca da iluminação pública por
lâmpadas de LED nas vielas dos bairros da região do CDHU. Indicações do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.345/19 - Solicita pintura de sinalização de
solo (PARE) no cruzamento da Rua Lázaro José Pereira com a Rua Júlio Mori.
1.346/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Zaia
Merege Farah com a Rua Júlio Mori. 1.347/19 - Solicita pintura de sinalização de
solo (PARE) no cruzamento da Rua Amélia das Neves Lopes com a Rua Júlio Mori.
Indicações do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.348/19 - Solicita a poda de
árvores na rotatória entre as Ruas Ovídio Gregório de Jesus e Francelina Grossi
Archangelo, em frente à quadra do Marrera, no Jardim Eldorado. 1.349/19 - Solicita
pintura de sinalização de solo de vagas para cadeirantes e escolar em frente à EMEF
"Profa. Nilse de Freitas" - na Vila Brasil. 1.350/19 - Solicita a implantação de
lombofaixa na Rua do Expedicionário, próximo ao cruzamento com a Travessa
Vereador Abrahão Abujamra. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.351/19 - Solicita a troca de mais de 12 lâmpadas que estão queimadas na praça do
lanchódromo. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.352/19 Solicita limpeza de terreno na Rua Professor Jacy Apparecido Mathias Negrão, em
frente ao nº 883. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura das moções

apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 309/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Antônio Carriça Correa. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 310/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Anizia dos Santos Pedroso.
Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 311/19 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Sílvia dos Santos Leme. 312/19 - De congratulações à Direção,
Coordenação, Professores e todos os funcionários da EMEF "Prof. Francisco Dias
Negrão", pelo trabalho realizado, em especial, pela atividade extracurricular com as
crianças visitando a Câmara Municipal de Ourinhos. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que a votação e a discussão dos
requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser
solicitado pelos Senhores Vereadores. O Sr. Presidente colocou em votação o pedido
do Vereador, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente consultou
os Srs. Vereadores se havia alguma matéria a ser destacada. Fizeram o uso da palavra
os Srs. Vereadores: Mário Sérgio Pazianoto, o qual solicitou destaque no
Requerimento de nº 2.152/2019 e Ariovaldo de Almeida Silva solicitou a retirada do
requerimento de nº 2.149. Não havendo mais pedidos de destaque, o Senhor
Presidente colocou em discussão os Requerimentos nºs. 2.129 a 2.152/2019 e a
moção nº. 312/2019, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores: Edvaldo Lúcio Abel, Caio César de Almeida Lima,
Alexandre Florencio Dias, Alexandre Araujo Dauage e Flávio Luis Ambrozim.
Ninguém mais querendo se manifestar, os requerimentos e as moções foram
colocados em votação, APROVADOS por unanimidade. Dando continuidade, o
Senhor Presidente comunicou 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. Na sequência, passouse a deliberar as matérias destacadas, primeiramente as remanescentes das sessões
anteriores. Posteriormente, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 2.038/2019, do Vereador Mário Sérgio Pazianoto, que requer
informações sobre o cronograma de instalação de placas denominativas nas vias
públicas de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto e Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais querendo se manifestar, o
requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida,
o Senhor presidente colocou em discussão o Requerimento nº 2.040/2019, do
Senhor Edvaldo Lúcio Abel que requer informações da Secretaria Municipal de
Saúde a respeito de quais ações e providências estão realizando para resolver o
problema crônico e contínuo do tempo de espera de vários dias para liberação de
vagas para a transferência de pacientes para internação da UPA – Dr. Hélio Migliari
Filho para a Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores: Edvaldo Lúcio Abel e Fávio Luis Ambrozim. Ninguém mais
querendo se manifestar, o requerimento foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade.
Em seguida, o Senhor presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 2.045/2019, que requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Saúde, com urgência, sobre a possibilidade da realização de mutirão de realização
de exames de imagem, devido à grande fila de espera de pacientes do município de

Ourinhos, podendo piorar, cada vez mais, o quadro clínico desses pacientes. Fez o
uso da palavra o Senhor Vereador: Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo se
manifestar, o requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade.
Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº
2.078/2019, dos Senhores Vereadores: Edvaldo Lúcio Abel e Mário Sérgio Pazianoto
que requer informações do 31º Batalhão BPMI – Batalhão da Polícia Militar do
Interior sobre o número de ligações recebidas na emergência 190 como queixas de
ruídos bem como de ocorrências registradas relativas ao evento Moto Fest realizado
nos dia 6,7 e 8 de setembro de 2.019. Ninguém querendo se manifestar, o
requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência,
o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 2.082/2019, do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.130/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se reformar, bem como
realizar manutenção no caminhão plataforma (escada magirus), do Corpo de
Bombeiros de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário
Sérgio Pazianoto e Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo se manifestar, o
requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida,
o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 2.085/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se adequar a passagem em nível da Rua
Cardoso Ribeiro, melhorando o tráfego no local. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Cícero de Aquino. Ninguém mais
querendo se manifestar, o requerimento foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o
requerimento nº 2.088/2019, que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
192/2019, que requer informações a respeito dos valores totais pagos a cargos de
confiança e funções gratificadas da Prefeitura Municipal, SAE e Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO -, por
secretaria, mês a mês, de janeiro de 2018 até a presente data. Fizeram o uso da
Palavra os Senhores Vereadores: Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Flávio Luis
Ambrozim, Santiago de Lucas Ângelo e Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo se
manifestar, o requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade.
Findo o horário do expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o
intervalo regimental. Reaberta a sessão, 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, Ariovaldo de Almeida Silva, Caio César de
Almeida Lima, 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 (quinze vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
nº. 78/2.019, de iniciativa do sr. José Carlos Vieira dos Santos (vereador em exercício
no período de 19/11/2018 a 06/09/2019), que dispõe sobre denominação de próprio

municipal (UBS “Rosa Rodrigues Vidor”). Ninguém querendo se manifestar, o
requerimento foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº 15/2019, de
iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do
Poder Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial. Ninguém
querendo se manifestar, o requerimento foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretario se
havia algum orador inscrito para a explicação pessoal. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores: Anísio Aparecido Felicetti, Edvaldo Lúcio Abel, Santiago de
Lucas Ângelo, Cícero de Aquino, Flávio Luis Ambrozim, Alexandre Araujo Dauage,
Alexandre Florencio Dias e Caio de Almeida Lima. Não havendo mais nada a tratar,
o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Trigésima Segunda 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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