ATA DA SÉTIMA 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 sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e
três minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Sétima 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, Edvaldo
Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada
e Santiago de Lucas Ângelo (treze Vereadores presentes). Havendo número legal, o
Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Por questão de ordem, o
Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel e Edvaldo Lúcio Abel solicitaram um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Natalino Damasceno. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Luzia Luscenti Moreira, do Sr. Alcides Alonso e do Sr. Luís Carlos Aquino. Por questão
de ordem, o Senhor Vereador santiago de Lucas Ângelo solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento da Sra. Vilma Soares de Oliveira. Por questão de ordem, a Senhora
Raquel Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Ulisses
Borges. Por questão de ordem, o Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento da Sra. Maria José Sacerdoti dos Santos. O Senhor Presidente
também citou o falecimento do Sr. Luiz Lázaro Berlandi. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação da sua presença na presente sessão
ordinária. Dando continuidade, 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 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. Na sequência, o Sr.
Presidente colocou em votação a Ata da 6ª Sessão Ordinária, APROVADA por
unanimidade. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura na íntegra do Ofício nº
8/12/2020: Ofício nº. 8/12/2020. Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa
Excelência, a retirada do Projeto de Lei que dispõe sobre a contribuição do Município
de Ourinhos, através dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo, inclusive de suas
autarquias, fundações e servidores ativos, para o IPMO – Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências, para novos

estudos. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção dispensada ao assunto e valemonos da oportunidade para reiterar os protestos de nossa elevada estima e distinto
apreço. Atenciosamente, Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal. Ao
Excelentíssimo Senhor Alexandre Florêncio Dias – Presidente da Câmara Municipal.
Realizada a leitura do ofício, o Senhor Presidente determinou que a Secretaria da Casa
realizasse os precedimentos de praxe para a retirada do referido projeto citado no ofício
da pauta da presente sessão e o arquivamento do mesmo. Em seguida, o primeiro
Secretário realizou a leitura do resumo dos demais ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimento nº 48/2020
do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Dauage Requerimentos n° s 72, 73, 80, 84 e 92/2020 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento n° 134/2020 do Vereador Aparecido
Luiz; Requerimento n° 58/2020 do Vereador Caio César de Almeida Lima;
Requerimentos n° s 51, 69 e 174/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimento n° 172/2020 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos n° s 96, 181 e
184/2020 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento n° 89/2020 do Vereador
Flávio Luís Ambrozim. OFÍCIO N° 003/2020/Chefia de Compras, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, que encaminha os processos de
compras e serviços do mês de fevereiro de 2020. OFÍCIO N° 041/2020-Pró-Vida, da
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓVIDA, gestora da UPA “Dr Hélio Migliari Filho”, em
resposta ao Requerimento n° 120/2020, do Vereador Edvaldo Lúcio Abel. O Senhor
Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e
Assessores na Secretaria da Casa e comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 9/2020 de autoria do Prefeito Municipal que
dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 38.000,00 (Trinta e
oito mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº 10/2020 de autoria do
Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei nº. 5.810, de 28 de junho de 2012, que
dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência do Município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 11/2020 de autoria do Prefeito Municipal que altera os
Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº. 6.520, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2020 da Câmara Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 12/2020 de autoria do Vereador
Salim Mattar que dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo, através de sítio
eletrônico oficial, de forma anual, acerca da aplicação das emendas parlamentares
recebidas pelo Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº
13/2020 de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Carlos Vozni). Projeto de Lei nº 14/2020 de autoria do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Gumercindo
Gatti). As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a
elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Em
seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº. 1/2020:
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 01/2020.

Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco do Brasil S. A. e dá outras providências. Não havendo
nenhum óbice e como relator especial pela Comissão de Finanças e Orçamento concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar sendo portanto FAVORÁVEL o meu
parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 16 de março de 2020. Aparecido Luiz
– Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Fiel –
Membro. O projeto cujo parecer acaba de ser lido poderá ser inserido na ordem do dia
das próximas sessões conforme preceitua o regimento interno. Em seguida, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 7ª. Sessão Ordinária
de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos:
Requerimento do Vereador Salim Mattar: 584/20 - Requer informações sobre as
creches existentes no Município, bem como o número de crianças atendidas e, ainda, a
demanda reprimida. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 585/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº. 165/2018, que requer instalação de câmeras de
videomonitoramento no Contorno Clóvis Ferraz, atrás do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 586/20 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.387/2019, que solicita a implantação de redutor de
velocidade ou de placas indicativas de redução de velocidade, com pintura de
sinalização de solo (faixa de pedestres) na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves,
próximo ao n°. 237. 587/20 - Requer providências em relação ao muro de contenção
quebrado, fazendo com que a terra do terreno caia sobre a calçada e a via pública,
dificultando, assim, a locomoção dos pedestres entre as Ruas Ângelo Sedassari e
Machado Florence. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 588/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para convocação de
mais professores substitutos de matemática do concurso em vigor. 589/20 - Requer
informações sobre o andamento do Curso de Corte e Costura oferecido pelo Fundo
Social de Solidariedade de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 590/20 - Requer informações a respeito do possível esquema de corrupção, que
envolveria falsificação de documentos, pagamentos irregulares de horas-extras, uso de
bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho e facilitação para que reeducandos do
CR - Centro de Ressocialização obtivessem acesso a celular, ocorridos no Cemitério
Municipal, noticiado pela TV SAN. 591/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.568/2019, que requer informações sobre o cronograma de ações em
2020 para combate aos pernilongos no Município, no sentido de se evitar a infestação
como ocorreu nesses últimos 3 anos. 592/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.567/2019, que requer envio de lista com todos os Secretários
contratados desde janeiro de 2017 até a presente data, contendo nome, sua formação e se
estão respondendo processo, representação ou inquérito civil. 593/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 2.522/2019, que requer informações sobre o atendimento
aos Requerimentos nºs 735 e 1.618/2019 e 915/2018, os quais requerem informações
sobre os valores gastos com recapeamento e reperfilamento asfáltico, de janeiro de 2017
até a presente data, e quais as empresas fornecedoras de matérias-primas. 594/20 -

Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.520/2019, que requer informações
sobre o cronograma de 2020 para a realização de melhorias na iluminação das ciclovias
do Município, pois várias estão em escuridão total. 595/20 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 2.519/2019, que requer informações sobre a possibilidade do
cronograma de recapeamentos e reperfilamentos asfálticos, se iniciar nos bairros mais
afastados do município em 2020, tais como: Jardim Guaporé, Jardim Anchieta, Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Conjunto Habitacional Orlando Quagliato,
Vila Musa, entre outros. 596/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.513/2019, que requer informações da Liga das Associações de Moradores de Bairros
de Ourinhos - LAMBO, a respeito de lista com todos os diretórios de todas as
Associações de Moradores de Bairros do Município. 597/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 2.573/2019, que requer informações a respeito de cópia de todos
os processos administrativos das empresas contratadas para a realização de montagem
estrutural e fornecimento de decoração natalina. 598/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.571/2019, que requer a expedição de convite ao gestor e Comissão
Fiscalizadora do contrato, para que compareçam a esta Casa de Leis, visando prestar
informações e esclarecimentos sobre o contrato da Organização Social Pró-Vida, gestora
da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 599/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 2.570/2019, que requer a expedição de convite ao Conselho Municipal de Saúde, para
que compareçam a esta Casa, visando prestar informações e esclarecimentos sobre o
contrato da Organização Social Pró-Vida, gestora da UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho". 600/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.514/2019, que requer
lista de todas as pessoas contratadas de outras cidades para Agentes Políticos ou Cargos
de Confiança na Prefeitura Municipal de Ourinhos e Autarquias, considerando a falta de
emprego e oportunidades em nosso Município. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 601/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
Centro Terapêutico para pessoas com Autismo no Município. Requerimentos do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 602/20 - Requer informações sobre a possibilidade
de se construir área coberta no acesso às unidades básicas de saúde do
Município. 603/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
estacionamento em 45 graus na Rua Domingos Ângelo, ao lado da EMEF "Dr. Salem
Abujamra", no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 604/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
alterar a Lei nº 6.317/2016, que dispõe sobre o parcelamento de débitos tributáveis e não
tributáveis, aumentando o número de parcelas, possibilitando condições para que todos
os munícipes com dívidas ativas possam saldar seus débitos com o Município.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 605/20 - Requer informações
sobre o quadro de funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos - IPMO. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 606/20 - Requer informações a respeito da coleta de materiais inservíveis no
Município. 607/20 - Requer informações quanto à fiscalização de queimadas realizadas
de forma irregular no Município. 608/20 - Requer informações sobre quais prédios
municipais encontram-se desprovidos de acessibilidade no Município. 609/20 - Requer

informações sobre a possibilidade de se construir um velório municipal na região do
Jardim Itamaraty. 610/20 - Requer informações sobre a quantidade de pessoas que são
atendidas pelo Programa Viva Leite no Município, bem como a possibilidade de se
ampliar esse programa. 611/20 - Requer informações sobre quais atividades sociais
recreativas e culturais são oferecidas aos munícipes da Terceira Idade no Município,
bem como as localidades de suas realizações. 612/20 - Requer informações sobre o local
de descarte de entulhos e restos de materiais de construção do Município. 613/20 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar novas bases comunitárias da
Polícia Militar nos bairros periféricos. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 614/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde e à União
dos Municípios da Média Sorocabana (UMMES), no sentido de se esclarecer os motivos
das transferências dos colaboradores para outra personalidade jurídica. Requerimentos
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 615/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se efetuar estudos para conceder permissão de uso dos espaços do
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, visando realizar melhorias quanto ao visual,
segurança e conservação do local. 616/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
se efetuar estudos para conceder permissão de uso da residência situada na Rua
Conselheiro Rodrigues Alves, na Praça João Ferreira de Araújo (Estacionamento da
Praça dos Ferroviários), visando realizar melhorias quanto ao visual, segurança e
conservação do local. Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada e
Alexandre Araujo Dauage: 617/20 - Encaminha projeto para implementação do Centro
de Atenção Psicossocial - CAPS Infanto Juvenil. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a apresentação das Indicações: Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 343/20 - Solicita poda de árvore na Rua Aparecida Ferroni Leide, defronte ao nº
15 - Jardim São Carlos. 344/20 - Solicita manutenção asfáltica na Rua Lauro
Zimmermann Filho, defronte ao Condomínio Moradas Ourinhos. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 345/20 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando
"Pare/dê a preferência" nas ruas que dão acesso à rotatória da Vila Brasil. 346/20 Solicita patrolamento em toda a extensão da Rua Um, no Jardim Itaipava. 347/20 Solicita plantio de grama em toda área do entorno do Ourinhos Plaza Shopping. 348/20 Solicita pintura de sinalização de solo indicando vaga de estacionamento reservada à
pessoa com deficiência na Rua Brasil n° 274, na Barra Funda, defronte à Igreja Sagrado
Coração de Jesus. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 349/20 - Solicita limpeza
do córrego do Jardim Colorado. 350/20 - Solicita roçada e retirada de entulho próximo à
passarela de passagem entre o Jardim Colorado e o Jardim do Sol. Indicações do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 351/20 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, defronte ao nº 784, no Conjunto
Habitacional Caiuá (CDHU). 352/20 - Solicita roçada e limpeza de terreno na Rua Padre
Bruno Welter, nos fundos da residência nº 211. Indicações do Vereador Aparecido
Luiz: 353/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Don José Marello, no trecho entre
os n°s 618 e 1.177, na Vila Perino. 354/20 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Barão do Rio Branco. 355/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua
Chile, entre a Rua Duque de Caxias e a Avenida Nilo Signorini. Indicações do

Vereador Cícero de Aquino: 356/20 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Chile,
entre as Ruas Gaspar Ricardo e Duque de Caxias. 357/20 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Antônio Zaki Abucham, no trecho entre a Avenida Jacinto Ferreira de
Sá e a Rua José Corrêa Custódio. 358/20 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização
de solo indicando "Pare/dê a preferência" na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no
cruzamento com a Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, bem como no cruzamento
com a Avenida José Marques de Souza. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 359/20
- Solicita implantação de lombofaixa no cruzamento Rua João Antero Felício com a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 360/20 Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas da Vila Musa. 361/20 - Solicita
roçada e limpeza geral em torno da academia da saúde e da sede da Associação de
Moradores de Bairros do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi e Jardim
Colorado. 362/20 - Solicita implantação de lombada na Avenida Servidor Alício de
Souza Bitencourt, defronte ao nº 500, no CDHU. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 363/20 - Solicita repintura da lombada, sinalização de solo (PARE) e faixa
de pedestre, em todos os cruzamentos da Rua 21 de Abril - Vila Margarida. Em seguida,
o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 79/20 - De congratulações ao Espada Moto Clube, pelos 20
anos de sua fundação. Moções do Vereador Caio César de Almeida Lima: 80/20 - De
pesar pelo falecimento de Djair da Silva Sanches. 81/20 - De pesar pelo falecimento de
Samuel Nogueira. 82/20 - De pesar pelo falecimento de Nair Lopes. 83/20 - De pesar
pelo falecimento de Rosa Cirilo Mandolini. 84/20 - De pesar pelo falecimento de José
Rosa de Oliveira. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 85/20 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Carlos Rocha. Moção do Vereador Salim Mattar: 86/20 - De
pesar pelo falecimento de Renato Almeida Viana. Moção dos Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e Santiago de Lucas Ângelo: 87/20 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Vilma Soares de Oliveira. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 88/20 - De
congratulações ao proprietário Fernando Ernesto Carneiro, da Racing Motos, pelos 2
anos do empreendimento, comemorados em 8 de janeiro. 89/20 - De congratulações a
Joel Botelho de Carvalho, pelos 10 anos da Botelho Veículos e 33 anos da Oficina
Mecânica Botelho. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 90/20 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Wilkie Tadeu Rogato. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 91/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Benedita Elvira
Rosolen. Moções do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 92/20 - De
congratulações aos Centros Espíritas Fé, Esperança e Caridade, da Chácara Bom Retiro
e da Vila Perino, pelos serviços prestados em nosso Município. 93/20 - De
congratulações à Confraternização Espírita Ramos Nogueira, pelos serviços prestados
em nosso Município. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s. 584 a 617/2020 e as Moções nº s. 79, 88,

89, 92 e 93/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Flávio Luís Ambrozim, Anísio Aparecido Felicetti e Santiago de Lucas Ângelo. Não
havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados
em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que
conforme 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, o Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário as matérias destacadas remanescentes das Sessões Ordinárias anteriores. O
Senhor Presidente deu continuidade à discussão do Requerimento nº. 220/2020, de
autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações a respeito de quais
ações a Prefeitura está realizando para atender a Lei nº. 6.320/2016, que dispõe sobre a
obrigatoriedade em dar publicidade das relações de paciente que aguardam vagas para
internações nas unidades de saúde do Município há mais de 24 horas, conforme artigos
1º e 2º da respectiva Lei. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 221/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer
cópia do extrato de movimentações financeiras da contratação de operação de crédito
com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
conforme Lei nº. 6.410/2017. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio
Abel. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o
requerimento, APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente colocou em
discussão do Requerimento nº. 222/2020, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel
que requer cópia do extrato de movimentações financeiras da contratação de operação de
crédito com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), conforme Lei nº. 6.411/2017. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 223/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que
requer cópia do extrato de movimentações financeiras da contratação de operação de
crédito com o Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 732.000,00 (setecentos e trinta e dois
mil reais), conforme Lei nº. 6.420/2018. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 224/2020 de autoria do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel que requer cópia do extrato de movimentações financeiras da contratação de
operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 8.300.000,00 (oito
milhões e trezentos mil reais), conforme Lei nº. 6.421/2018. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o requerimento, APROVADO
por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 225/2020 de autoria do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.353/2019, que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.959/2019, que requer
informações da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" a respeito do cumprimento do serviço de
nutrição, disponibilizando refeições aos usuários e acompanhantes que permanecerem
nos leitos em observação, conforme o item “a” da página 26 do Edital 06/2017, Processo

nº 2.266/2017. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e
Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação o requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 226/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer
informações a respeito do atendimento dos Requerimentos nº s 2.220/2019, 2.560/2018
e 1.749/2018, que requer cópia do documento firmado entre médicos e os responsáveis
da Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU,
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e da Associação Santa Casa de Misericórdia de
Ourinhos, a respeito dos procedimentos de internações de pacientes do município de
Ourinhos e região. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o
requerimento, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 227/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer
Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.998/2019, que requer informações da
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" a respeito do cumprimento do edital de Chamamento
Público nº. 06/2017, Anexo I - Especificação dos Serviços e Atividades, item 1. - Da
Unidade e dos Serviços Prestados, onde informa que: [...] “Nos leitos existentes para
observação os pacientes devem permanecer por no máximo 24 horas, após este período
deverá ser encaminhado, após liberação do complexo regulador, até a Unidade
Hospitalar de referência”. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim e Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação o requerimento, APROVADO por unanimidade.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que os
requerimentos de sua autoria destacados de nº. S 228, 229, 491, 492, 493, 514 e
545/2020 remanescentes fossem colocados em votação globalizada. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Aparecido Luiz solicitou que o requerimento nº 545/2020
continuasse em destaque para discussão e votação. O Senhor Presidente colocou
primeiramente em deliberação do plenário a solicitação do Vereador Aparecido Luiz,
APROVADO. Em seguida, o Senhor Presidente deu continuidade ao pedido do Sr.
Vereador Edvaldo Lúcio Abel para que os requerimentos de sua autoria destacados
fossem votados de forma globalizada. Foi colocado em deliberação do plenário,
APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente deu continuidade à
discussão dos demais requerimentos destacados remanescentes das sessões anteriores.
Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 327/2020 do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto que requer informações, junto ao Governador do Estado, solicitando o
aumento do efetivo da Polícia Militar em Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Éder Júlio Mota. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento n. 449/2020 do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto que reitera em seu inteiro teor o requerimento n. 692/2019 que
requer informações sobre a possibilidade de se providenciar regulamentação e
fiscalização sobre a atividade moto-taxistas em Ourinhos. Ninguém querendo fazer uso
da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em

discussão o Requerimento n. 454/2020 do Vereador Flávio Luís Ambrozim que requer
informações sobre o apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado a respeito das
obras paralisadas no município. Fez o uso da palavra o Senhor VereadorFlávio Luís
Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o Requerimento
n. 545/2020 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações do
Prefeito Lucas Pocay Alves da Silva a respeito de estar ciente e acompanhando o
Processo de Crime de Responsabilidade, Quadrilha ou Bando, da Sra. Cássia Cristina
Borges Palhas - Procedimento Ordinário Criminal nº 100376657.2018.8.26.0408 e,
portanto, sugerimos a possibilidade do afastamento provisório da Secretária Municipal
de Saúde Cássia Cristina Borges Palhas, até a resolução do processo, devido à gravidade
do teor. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio
Luís Ambrozim. O Senhor Presidente informou que a discussão e a votação do referido
requerimento terá continuidade na próxima sessão devido ao término do horário do
expediente. Findo o horário do expediente, o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel
solicitou a supressão do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos. O
Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que, para
cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição
para a explicação pessoal está encerrado. Não havendo matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna livre para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Mário Sérgio Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim, Anísio
Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito e findo o
horário do expediente, 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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