ATA DA SÉTIMA 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 décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas e dois 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 Sétima Sessão Ordinária
do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. O
Senhor Presidente solicitou que o primeiro secretário realizasse a chamada, 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,
Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos
Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar
(quatorze Vereadores presentes). Por questão de ordem, os Senhores Vereadores
solicitaram um minuto de silêncio: o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Tereza Venâncio da Silva. O Vereador
Caio Lima solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Monsenhor Aristheu
Benedicto Cyrillo. O Sr. Vereador Ariovaldo de Almeida Silva solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Wilson Carneiro, a Sra. Vereadora Raquel Borges
Spada solicitou um minuto de silêncio às vítimas do atentado que ocorreu na Escola
Raul Brasil da cidade de Suzano. O Sr. presidente informou aos Senhores Vereadores,
que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, devendo ser
realizada junto ao Primeiro Secretário. Por questão de ordem o Sr. Vereador Carlos
Alberto Costa Prado solicitou consignação da sua presença. Para o uso da palavra na
explicação pessoal (3ª parte da sessão), destinada à manifestação dos vereadores
sobre atitudes pessoais, assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, as
inscrições deverão ser solicitadas ao Primeiro Secretário até o término do intervalo
regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. O Sr. Presidente
colocou em votação a Ata da 6ª. Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade e
solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura do resumo dos ofícios
recebidos. Ofício do MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, SR. OSMAR
GASPARINI TERRA, agradecendo pelo recebimento da Moção nº 309/2018, de
autoria do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva (Ari da Autoescola). E-mail da
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO-SP encaminhando
cópia da Moção nº 003/2019, de autoria do Vereador Lucas de Oliveira Barbosa,
manifestando repúdio à Proposta de Privatização da Rodovia SP 294, bem como à
instalação de 07 praças de pedágio no trecho de Bauru a Panorama. Informativos

VEP Dengue da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, recebidos via e-mail, informando o número de casos de
Dengue, confirmados, acumulados e por bairros, em Ourinhos, no período de
01/01/2019 a 15/03/2019, com exames efetuados no Instituto Adolfo Lutz de Marília.
O Senhor Presidente informou que os documentos citados na leitura ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Dando continuidade, o
Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Lei nº. 24/2019 do Vereador José Carlos Vieira dos Santos que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Marcos Roberto Rosa). Projeto de Lei nº.
25/2019 da Vereadora Raquel Borges Spada que institui a Campanha Voluntária
“Amor que Aquece” no Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Lei Complementar nº. 09/2019 da Mesa Diretora que altera a Lei Complementar
481, de 4 de julho de 2006, com vistas à adequação legal dos cargos de provimento
em comissão apontados em relatório de fiscalização do TCE/SP no exercício de 2017,
e dá outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões
competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o
regimento interno. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos pareceres favoráveis emitidos aos projetos em tramitação:
Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes e Cultura ao Projeto de Lei nº
82/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que institui a “Semana
Municipal de Conscientização do Autismo” 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, 13 de março
de 2019. Caio César de Almeida Lima - Presidente-Relator, Anísio Aparecido
Felicetti-Vice Presidente, Mário Sérgio Pazianoto-Membro. O Sr. Presidente
informou ainda que o projeto, cujo parecer favoravél acabou de ser lido, poderá ser
encaminhado às demais comissões competentes ou inserido na ordem do dia das
próximas sessões. Em seguida, solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura
do parecer emitido pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento às contas do
Executivo do Município de Ourinhos, referentes ao exercício de 2016 – Processo
etc-4401.989.16-5, conforme já disponibilizado aos senhores vereadores na última
sexta-feira, junto com a pauta da sessão. Parecer do relator da Comissão Permanente
de Finanças e Orçamento das Contas do Executivo do Município de Ourinhos referentes ao exercício de 2016 - Processo eTC-4401.989.16-5: Cuida o presente
processo sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre
as contas da Prefeita Municipal de Ourinhos, referentes ao exercício de 2016. Os
documentos foram encaminhados a essa Comissão, para dar cumprimento ao que
dispõe o artigo 31 da Constituição da República, no dia 19 de fevereiro de 2019, e,
em razão das obrigações legais a serem cumpridas, oficiamos inicialmente o Senhor
Presidente da Casa, através do protocolo de 20 de fevereiro, para determinação à
Assessoria Jurídica desta Casa de Leis para a elaboração de parecer técnico com
relação ao processo de prestação de contas. Também, em 20 de fevereiro, oficiamos o
Senhor Presidente da Edilidade para determinação da publicação de Edital para

conhecimento da população sobre a apresentação das contas da Prefeitura Municipal
do exercício de 2016. Os Editais de Notificação foram publicados nas edições do
Diário Oficial do Município de Ourinhos nºs. 1.260, nas páginas 21 e 22, do dia 22 de
fevereiro de 2019, 1.261, nas páginas 15 e 16, do dia 26 de fevereiro de 2019, 1.262,
na página 19, do dia 01 de março de 2019, 1.263, nas páginas 15 e 16, do dia 08 de
março de 2019 e 1.264, nas páginas 36 e 37, do dia 12 de março de 2019. Em 22 de
fevereiro de 2019, foi notificada a Sra. Belkis Gonçalves Santos Fernandes, para que,
caso quisesse, apresentasse, junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,
suas considerações a respeito do que foi decidido pelo Tribunal de Contas, bem como
requeresse o que entendesse de direito, no prazo máximo de 10 dias contados do
recebimento do documento. Além disso, foi notificado o Prefeito Municipal, Exmo.
Sr. Lucas Pocay Alves da Silva, na mesma data. E, sendo assim, o prazo encerrou-se
no dia 6 de março (quarta-feira), devendo ocorrer o protocolo até o dia 7 de março
(quinta-feira), tendo em vista a suspensão de expensão no dia 6 de março. Considerase, então, que não houve manifestação. Considera-se que, na presente data, todas as
audiências públicas marcadas já ocorreram, totalizando 10 (dez). Constatou-se que
compareceram à primeira audiência pública, realizada em vinte e sete de fevereiro, a
partir das 9 horas, o Vereador José Carlos Vieira dos Santos, o Procurador João Paulo
Penha, a Estagiária Jéssica Ribeiro de Carvalho, bem como os representantes do
Observatório Social do Brasil – Ourinhos, Sra. Patrícia Moreno, Sr. Wilson Sanches
Filho e Higor C. Braz dos Santos. Compareceram à segunda audiência pública,
realizada em vinte e sete de fevereiro, a partir das 18 horas e 30 minutos, o
Procurador desta Casa, Sr. João Paulo Penha, bem como o representante do
Observatório Social do Brasil – Ourinhos, Sr. Emerson Cavalcante. Compareceram,
também, à terceira audiência pública, realizada em primeiro de março, a partir das 9
horas, o Vereador José Carlos Vieira dos Santos, o Procurador desta Casa, Sr. João
Paulo Penha, a Estagiária Jéssica Ribeiro de Carvalho, bem como a representante do
Observatório Social do Brasil – Ourinhos, Sra. Akemi Abe. Compareceu, à quinta
audiência pública, realizada em sete de março, a partir das 9 horas, o Procurador
desta Casa, Sr. João Paulo Penha. Compareceu, também, à décima audiência pública,
realizada em quatorze de março, a partir das 18 horas e 30 minutos, o Sr. Jefferson
Junio Dutra de Souza. Houve, também, a presença da assessora da Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento em todas as audiências. Todos os que estiveram
presentes puderam consultar as referidas contas do Município e tiveram todas as suas
dúvidas esclarecidas. Ressalta-se que a composição da documentação se faz pelo
processo de prestação de contas (Processo eTC-4401.989.16-5 – em mídia digital) e o
respectivo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, referentes às contas do
exercício de 2016, apresentadas pelo Executivo Municipal, protocolizado sob nº R00001066/2018-39, nesta Edilidade, em 18 de dezembro de 2018. Considera-se que a
Comissão solicitou a prorrogação do prazo para apresentação do Parecer, em relação
às contas do Executivo do exercício de 2016, conforme Protocolo R-00000168/201902, de primeiro de março. Considera-se, também, que, conforme Artigo 216 do
Regimento Interno, a Câmara tem o prazo máximo de sessenta (60) dias, a contar do
recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, para julgar as contas do
Prefeito e da Mesa do Legislativo. E, sendo assim, iniciou-se o prazo de 60 dias

considerando a data do protocolo, de 18 de dezembro de 2018, conforme disposto no
artigo 93 da Lei Orgânica do Município, para que as contas relativas ao processo em
questão fossem colocadas à disposição da comunidade, conforme publicações no
Diário Oficial do Município, antes mencionadas. Ressalta-se que, conforme Artigo
262 do Regimento Interno, o prazo de 60 dias não correu durante o período de
recesso da Câmara, do dia 23 de dezembro a 01 de fevereiro. Desta forma, o referido
prazo encerra-se no dia 29 de março. As contas, atendendo à legislação, ficaram à
disposição da população em audiências públicas, realizadas no Plenário desta Casa de
Leis, conforme consta: - 1ª Audiência – 27/02 (quarta-feira), das 9 às 10 horas; - 2ª
Audiência – 27/02 (quarta-feira), das 18h30 às 19h30; - 3ª Audiência – 01/03 (sextafeira), das 9 às 10 horas; - 4ª Audiência – 01/03 (sexta-feira), das 15 às 16 horas; - 5ª
Audiência – 07/03 (quinta-feira), das 9 às 10 horas - 6ª Audiência – 07/03 (quintafeira), das 15 às 16 horas; - 7ª Audiência – 12/03 (terça-feira), das 9 às 10 horas; - 8ª
Audiência – 12/03 (terça-feira), das 15 às 16 horas; - 9ª Audiência – 14/03 (quintafeira), das 9 às 10 horas; - 10ª Audiência – 14/03 (quinta-feira), das 18h30 às 19h30.
Considera-se que ficaram à disposição da população, também, nos demais dias úteis e
horários de expediente da semana, junto à Secretaria Geral desta Casa Legislativa. Os
Vereadores da Comissão acompanharam as audiências públicas, participando da
verificação dos documentos, compostos de: Processo eTC-4401.989.16-5 – em mídia
digital e o respectivo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Em 15 de
março de 2019, este Vereador recebeu para relatar o processo. Feito um breve
histórico da tramitação do processo e definidas as principais datas norteadoras dos
trabalhos, passamos à análise dos fatos. O Parecer do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo ao Processo eTC-4401.989.16-5 foi assinado pelo Presidente e Relator
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues. Segundo o parecer jurídico desta Casa de
Leis, de 13 de março de 2019, “O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
visita in loco, apresentou o resultado, concluindo e apontando as falhas descritas
pormenorizadamente às fls. 2/75 do Relatório de Fiscalização datado de 23 de maio
de 2017, TC 0044.989.16-5, quais se jam: 1 – Planejamento das Políticas Públicas
[…] 2 – Do controle interno […] 3 – Ensino […] 4 – Saúde […] 5 – Merenda […] 6
– Transparência […] 7 – Resíduos Sólidos […] 8 – Dívida de longo prazo […] 9 –
Dívida Ativa […] 10 – Demais aspectos relacionados à Educação […] 11 –
Iluminação Pública […] 12 – Regime de pagamento de precatórios […] 13 –
Encargos […] 14 – Adiantamentos […] 15 – Tesouraria, Almoxarifado e Bens
Patrimonias […] 16 – Ordem cronológica de pagamentos […] 17 – Formalização das
licitações, inexigibilidades e dispensas […] 18 – Falhas de Instrução em processos
[…] 19 – Execução dos Serviços de Saneamento Básico, Coleta e Disposição Final
dos Resíduos Sólidos […] 20 – Contratos de Concessão/Permissão de Serviços
Públicos/ Parcerias Público-Privada (PPP) […] 21 – Fidedignidade dos dados
informados ao Audesp […] 22 – Excessividade de horas extras […] 22 –
Denúncias/Representações/Expedientes […] 23 – Atendimento à Lei Orgânica,
Instruções e Recomendações do Tribunal de Contas […] 24 – Alterações Salariais
[...]” (RESUMIDAMENTE) O referido parecer jurídico explica que “Em 23 de
outubro de 2018, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado emitiu PARECER
FAVORÁVEL à aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos do

Exercício de 2016, alertando as consequências da reiterada inobservância das
orientações do Tribunal, formulando, ainda, advertências relacionadas aos
indicadores de efetividade, além das recomendações, especificadas no voto, inclusive
para que a Fiscalização acompanhe as providên cias reportadas no tocante à Dívida de
Longo Prazo, Iluminação Pública, Tesouraria, Almoxarifad o e Bens Patrimoniais. Foi
determinada ainda a formação de autos específi cos para análise dos pagamentos de
horas extras e da alteração salarial concedida aos Pro curadores do Município em
período vedado pela lei eleitoral.” O parecer jurídico, também, cita que “No que
tange ao aspecto jurídico-formal, constata-se a observância ao devido processo legal,
relativamente aos prazos previstos na Lei Complementar nº 709/1993 c.c. o
Regimento Interno do TCE/SP, com o pleno exercício dos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, não se vislumbrando, portanto, quaisquer vícios
que pudessem ensejar a nulidade do feito, pois, bem processado.” Assim, considerase o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinado pelo Presidente
e Relator Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, datado de 23 de outubro de 2018,
que consta que:“APLICAÇÃO NO ENSINO 27,61% DESPESAS COM FUNDEB
99,24% MAGISTÉRIO - FUNDEB 79,15% DESPESAS COM PESSOAL 44,64%
APLICAÇÃO NA SAÚDE 23,64% SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 3,58% A
Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão
realizada em 9 de outubro de 2018, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo
Rodrigues, Presidente e Relator, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau
Beraldo, decidiu julgar regulares as Contas de 2016 da Senhora BELKIS GON ÇALVES SANTOS FERNANDES, Prefeita de Ourinhos, alertando Sua Excelência
quanto às consequências da reiterada inobservância das orientações deste Tribunal,
formulando, ainda, advertências relacionadas aos indicadores de efetividade, além
das recomendações especificadas no voto, inclusive para que a Fiscalização
acompanhe as providências reportadas no tocante à Divida de Longo Prazo,
Iluminação Pública, Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais (B.1.4; B.3.1.1 e
B.6). Determinou, por derradeiro, a formação de autos específicos para anáIise dos
excessivos pagamentos de horas extras (D.3.1.1) e da alteração salarial concedida aos
Procuradores do Município em período vedado pela lei eleitoral (E.2.1). Por se tratar
de processo eletrônico, a movimentação para fins de consulta e/ou petição poderá
ocorrer por meio de regular cadastramento no Sistema e.TCESP, na página deste
Tribunal: www.tce.sp.gov.br, na conformidade da Resolução nº 01/2011. Publiquese.” Destarte, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, após exaustivo
trabalho e apreciação da matéria, a qual foi estendida, de forma democrática, à
população em geral, na forma da legislação vigente, é de parecer pelo ACOLHIMENTO do que foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Contas deste Estado de São
Paulo, APROVANDO as contas do Executivo do Município de Ourinhos referentes
ao exercício de 2016. É o parecer, Sala das Comissões, 15 de março de 2019.
Aparecido Luiz - Presidente Relator, Anísio Aparecido Felicetti Vice - Presidente,
Abel diniz fiel – Membro. Ao término da leitura o Sr. Presidente informou que o
parecer prévio do tribunal de contas, referente às contas do executivo do exercício de
2016, seria deliberado na próxima sessão. Logo após, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos requerimentos:

Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 774/19 - Requer
informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre a
possibilidade de se realizar pintura do quebra-molas na Rodovia Raposo Tavares,
próximo à passarela da Vila Boa Esperança. 775/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se aumentar a altura do muro e instalar cerca elétrica no NEI "Profa.
Hilda Kortz Amaral Santos". 776/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar academia da saúde no pátio da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta". 777/19 Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 706/2018, que solicita
patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Estrada Municipal
Aristides do Nascimento Albano (Estrada do Pinho). 778/19 - Requer informações
sobre o atendimento à Indicação nº 853/2018, que solicita, com urgência,
patrolamento e cascalhamento na Estrada de Guaraiúva. 779/19 - Requer informações
sobre o atendimento à Indicação nº 1.573/2018, que solicita a recuperação ou reforma
do redutor de velocidade da Rua do Expedicionário, defronte ao nº 1.550. 780/19 Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 1.626/2018, que solicita
reparos e pintura da EMEI "Angelina Perino". Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 781/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir ciclovia na Avenida Vitalina Marcusso, melhorando a acessibilidade e
mobilidade urbana naquela região. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 782/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula da EMEF "Georgina Amaral
Santos Lopes" (CAIC). Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
783/19 - Requer informações sobre os sepultamentos realizados nas vielas centrais do
Cemitério Municipal. 784/19 - Requer informações sobre os critérios de locação ou
concessão da EMEF "Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC) para eventos
religiosos. 785/19 - Requer informações, junto à CPFL - Companhia Paulista de
Força e Luz -, sobre as providências para disciplinar a poda drástica de árvores.
786/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar providências quanto à
limpeza e corte de grama nas margens e no canteiro central das Rodovias Raposo
Tavares e Mello Peixoto, no perímetro urbano. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 787/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar aulas de fanfarra e musicalização nas escolas municipais. Requerimento
do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 788/19 - Requer informações, junto ao 31º
BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior -, sobre a reativação imediata das
rondas escolares nas adjacências dos estabelecimentos de ensino do Município.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 789/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar internet, ventiladores, fogão,
geladeiras, armários e porta-papel na USF Jardim Josefina. Requerimento do
Vereador Aparecido Luiz: 790/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar uma Base Comunitária da Polícia Militar no Jardim Itamaraty.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 791/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar ar-condicionado nas dependências do
Velório Municipal. 792/19 - Requer informações sobre as condições estruturais da
ponte que liga o Jardim Quebec ao Jardim Santa Felicidade. 793/19 - Requer
informações sobre os programas de incentivos fiscais para os empresários que

pretendem investir neste ano de 2019 no Município. 794/19 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre a possibilidade de se
estipular um tempo máximo limite de permanência continuada no Centro POP.
795/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.688/2018, que requer
informações sobre as condições do emissário de esgoto do Córrego do Jacuzinho.
796/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.732/2018, que requer
informações a respeito da possibilidade de se instalar lixeiras de coleta seletiva em
todas as praças do Município. 797/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.741/2018, que requer informações a respeito da possibilidade de se criar um
portal na entrada da cidade na Rodovia Raposo Tavares, nas proximidades da
Indústria Tecnal. 798/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.742/2018,
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.
799/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.744/2018, que reitera a
Indicação nº 750/2018, que solicita a construção de passeio público em área verde da
Rua Olívio Minucci, defronte à EMEI "Vinícius de Moraes". 800/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.822/2018, que requer informações a respeito dos
estudos já realizados, bem como a viabilidade para construção de uma creche na área
central do Município. 801/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.868/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se distribuir materiais de
educação no trânsito para os estudantes da Rede Pública. Requerimentos do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 802/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se fornecer transporte escolar aos alunos que cursam ensino superior
e que residem na zona rural do Município. 803/19 - Requer informações sobre a
possibilidade do Município fornecer medicamentos de uso contínuo para paciente de
1 ano e 6 meses de idade. 804/19 - Requer informações sobre a carne servida na
merenda escolar, de 2017 até a presente data. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 805/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a Semana do Ver e
Ouvir, visando prevenir problemas de origem auditiva e visual relacionados à
aprendizagem, bem como proporcionar uma igualdade de condições e inserção social,
produtiva, intelectual e de cidadania dos alunos da Rede de Ensino. Requerimentos
do Vereador José Carlos Vieira dos Santos: 806/19 - Requer informações do DER Departamento de Estradas de Rodagem - sobre a possibilidade de se realizar troca de
lâmpadas, limpeza do canteiro central e sinalização com placas refletivas na Rodovia
Raposo Tavares, na cidade de Ourinhos. 807/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar pavimentação asfáltica ou concretar a pista de caminhada
do Jardim Matilde. 808/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
pavimentação asfáltica ou concretar a pista de caminhada do Jardim São Silvestre.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 809/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para que se torne mão única de direção a Rua
Hermínia Bonetti Sândano - Vila Sândano. 810/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se estender o canteiro central da Avenida Jacinto Ferreira de Sá até a
rotatória que dá acesso à Rua Rafael Cassetari. 811/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar uma comissão para a elaboração de um estatuto exclusivo,

bem como plano de carreira e remuneração para técnicos da Secretaria Municipal de
Saúde. 812/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar e reforçar a
estratégia da saúde da família como modelo preferencial da atenção básica do
Município. 813/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar função
gratificada para os responsáveis técnicos das unidades de saúde. 814/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar núcleo ampliado de saúde da
família e atenção básica com o objetivo de apoiar a consolidação da atenção básica,
ampliando a oferta de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a
abrangência e o alvo das ações. 815/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se aumentar o número de agentes comunitários de saúde para compor os Programas
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programas Saúde da Família.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 816/19 - Encaminha minuta
de projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e assepsia da areia
contida nos tanques destinados ao lazer e recreação infantil, existentes em áreas
públicas ou privadas do Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 817/19 - Requer lista de todos os médicos contratados na UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho", contendo nome e especialidade. 818/19 - Requer, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, lista dos médicos contratados na Rede Básica de Saúde,
contendo nome e especialidade. 819/19 - Requer informações a respeito do Inquérito
Civil nº 14.0358.0000921/2018, instaurado para apurar se o Prefeito Municipal
utilizou de recurso público para realizar propaganda de cunho pessoal relacionada as
suas atividades institucionais. 820/19 - Requer informações a respeito do Inquérito
Civil nº 14.0358.0000491/2018, instaurado para apurar eventuais irregularidades no
contrato de locação do imóvel entre a Prefeitura Municipal e a FUMIVIDA Fundação Cultural e Comunitária Missões de Vida de Ourinhos. 821/19 - Requer
informações da Prefeitura Municipal a respeito do Inquérito Civil nº
14.0358.0003338/2017, instaurado para apurar eventual violação aos Princípios da
Administração Pública e Prejuízo ao erário em relação ao provimento em comissão
da Servidora Regiane Silva da Luz, a qual supostamente não exerce qualquer
atividade laboral junto à Administração Pública. 822/19 - Requer informações a
respeito das lâmpadas de LED de iluminação pública instaladas no Município. 823/19
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.453/2017, que requer cópias das
notas fiscais da compra de todas as lâmpadas de LED e os braços dos postes de
iluminação pública, de janeiro de 2017 até a presente data. 824/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.854/2017, que requer informações a respeito da
fiscalização do relé fotoelétrico da iluminação pública do Município. 825/19 - Requer
informações a respeito de quem são os integrantes da Comissão de Ética Médica da
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", bem como se os prontuários médicos estão sendo
analisados. 826/19 - Requer informações detalhadas da Santa Casa de Misericórdia
de Ourinhos e da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" a respeito do caso da paciente Sra.
Maria José Castanheiro de Oliveira (84 anos de idade). Requerimentos do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 827/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
670/2018, que solicita instalação de dispositivo (balanção ou boca de lobo) para
melhorias no escoamento de águas pluviais na Rua Izaira Saladini Crivellari - Jardim
Esplendor. 828/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 800/2018, que

solicita a notificação dos proprietários de terrenos localizados na Vila Musa, para que
realizem roçada e limpeza, bem como construam calçada e mureta de proteção.
829/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma pista de
caminhada no canteiro central da Avenida Miguel Cury, ao lado da ciclovia. 830/19 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 192/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para implantar pista de caminhada em
toda a extensão da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas. 831/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 625/2017, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para implantação de praças em áreas verdes no
Jardim Brilhante. 832/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.822/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
escoamento das águas pluviais, como a instalação de balanção de concreto, no
cruzamento das Ruas Augustin Sangalli Breve e Virgilino Pedroso - Jardim Santos
Dumont. O Segundo Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 482/19 - Solicita poda de árvores, limpeza
de bocas de lobo e de guias e sarjetas na Rua Marcelo Caldara. 483/19 - Solicita poda
de árvores, pintura de sinalização de solo e limpeza de bocas de lobo e de guias e
sarjetas na Rua José Galian Blasco. 484/19 - Solicita poda de árvores, pintura de
sinalização de solo e limpeza de bocas de lobo e de guias e sarjetas na Rua Valentim
Gentil. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 485/19 - Solicita a implantação de
redutor de velocidade na Rua Cleudimilson Aparecido Camargo Cruz - Jardim Nossa
Senhora Aparecida. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 486/19 Solicita a limpeza de terreno na Rua Rio de Janeiro, em frente à loja Pense Presentes.
487/19 - Solicita roçada na calçada da EE "Profa. Justina de Oliveira Gonçalves", na
Rua Fernando Sanches - Vila São Francisco. Indicação do Vereador José Carlos
Vieira dos Santos: 488/19 - Solicita a pintura de sinalização de trânsito e troca de
placas de sinalização em todas as ruas do Jardim Matilde. Indicação do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 489/19 - Solicita manutenção no sistema de iluminação pública
na Rua 9 de Julho, próximo ao Centro Empresarial Edifício Shinji Kuniyoshe.
Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 490/19 - Solicita a
notificação de proprietário para que realize roçada e limpeza em terreno localizado na
esquina das Ruas Rio de Janeiro e Paulo Sá. Em seguida, o Segundo Secretário
realizou a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 44/19 - De congratulações e aplausos ao Bar do Joel, por ser um dos bares mais
antigos da cidade e pelo excelente atendimento e tradição no município de Ourinhos.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 45/19 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Benedicto de Arruda. Moções do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 46/19 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Claudinei Sérgio Bernini - Canei do Estacionamento.
47/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria José Castanheiro de Oliveira.
Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 48/19 - De congratulações à
nova diretoria da RECCO - Rede de Combate ao Câncer de Ourinhos, em nome do
presidente Edvan Gonzaga, extensivo aos demais componentes da diretoria.
49/19 - De congratulações e aplausos aos voluntários do chá beneficente, realizado
para angariar fundos para a RECCO - Rede de Combate ao Câncer de Ourinhos.
Moção do Vereador Aparecido Luiz: 50/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. José

Bressamin. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 51/19 - De solidariedade
às famílias das vítimas do atentado que aconteceu na Escola Estadual Raul Brasil, em
Suzano. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 52/19 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Antônia Moura Parraz. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente enquanto a de pesar encontra-se aprovada na
forma regimental. Por questão de ordem, o Sr. 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.
Na sequência, O Sr. Presidente consultou os Senhores Vereadores se havia alguma
matéria a ser destacada para discussão e votação. Por questão de ordem o Sr.
Vereador Mário Sérgio Pazianoto pediu destaque nos requerimentos de n os 783, 784 e
788/2019, também fizeram pedidos de destaque: o Sr. Vereador Aparecido Luiz no
requerimento de nº 408, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada no requerimento de nº
816 e o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel nos requerimentos de n os 817, 818, 825 e
826/2019. Não havendo mais pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor
Presidente colocou em discussão os Requerimentos de n os. 774 a 832/2019 e a Moção
de nos. 44, 48,49 e 51/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Flávio Luís Ambrozim, Raquel Borges Spada,
Mário Sérgio Pazianoto, Alexandre Araújo Dauage, Abel Diniz Fiel, Anísio
Aparecido Felicetti e Caio César de Almeida Lima. Não havendo mais quem quisesse
se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Sr. Presidente 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 as informações solicitadas através de
requerimentos. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário as matérias destacadas em sessões anteriores. O Sr. Presidente colocou em
discussão o requerimento de nº 783/2019. Fez uso da palavra o Sr. Vereador Mário
Sérgio Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. O Sr Presidente colocou em discussão o
requerimento de nº 784/2019. Fez uso da palavra o Sr. Vereador Mário Sérgio
Pazianoto. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. O Sr Presidente colocou em discussão o
requerimento de nº 788/2019. Fizeram uso da palavra o Srs. Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto e José Carlos Vieira dos Santos. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. O Sr Presidente
colocou em discussão o requerimento de nº 809/2019. Fizeram uso da palavra o Srs.
Vereadores Aparecido Luiz e José Carlos Vieira dos Santos. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. O Sr
Presidente colocou em discussão o requerimento de nº 816/2019. Ninguém querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. O Sr
Presidente colocou em discussão o requerimento de nº 817/2019. Fizeram uso da
palavra o Srs. Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, José Carlos Vieira dos Santos, Flávio
Luís Ambrozim, Ariovaldo de Almeida Silva e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por

unanimidade. Findo o horário do expediente, por questão de ordem o Sr.
Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a supressão do intervalo regimental
para dar continuidade aos trabalhos. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, e foi APROVADO por unanimidade.
Prosseguindo 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 estava encerrado. Em seguida, não havendo matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Raquel Borges Spada, Aparecido Luis,
Ariovaldo de Almeida Silva, Anísio Aparecido Felicetti, Flávio Luís Ambrozim e
Edvaldo Lúcio Abel. Não havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Sétima Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a
presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois ser
devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos arquivos
desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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