ATA DA DÉCIMA 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 oitavo dia do mês de abril 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 Décima 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, Flávio Luís
Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto e Raquel
Borges Spada. (quatorze Vereadores presentes). 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 Salim Mattar pediu para que sua presença fosse consignada. 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.
Informou também, que para o uso da palavra livre 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 9ª. Sessão Ordinária de 2019,
APROVADA por unanimidade. Em seguida o Primeiro Secretário realizou a leitura
dos Oficios recebidos. Ofício nº 20/04/2019 do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos – IPMO -, em resposta ao
Requerimento nº 737/2019, de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel (Vadinho).
Ofício 232-R/2019/Sr Bauru/GIGOV/BU da Caixa Econômica Federal – Gerência
Executiva e Negocial de Governo – Bauru/Sp informando sobre a emissão de crédito
de recursos financeiros no valor de R$ 48.809,17 na conta vinculada ao contrato
firmado com a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, no âmbito do
Programa APERF SUS, Sob a gestão do MS, que tem por objeto a reforma de
Unidade de Atenção Especializada em Saúde. 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 03/04/2019, com exames efetuados no
Instituto Adolfo Lutz de Marília. O Senhor Presidente comunicou que foi apresentada
à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei nº. 31/2019 do Vereador Abel Diniz Fiel

que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Celso Macharete Lobo).
A matéria anunciada será encaminhada à comissão competente para a elaboração do
respectivo parecer conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos aos projetos em tramitação:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 23/2019,
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Anísio Aparecido Felicetti, que institui a Semana
Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil e dá outras providências,
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, 03 de abril
de 2019. Alexandre Araujo Dauage, Presidente-Relator. Caio César de Almeida Lima,
Vice-Presidente. Edvaldo Lúcio, Membro. Em seguida o Primeiro Secretário realizou
a leitura do Projeto de Lei 25/2019. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei 25/2019. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, que institui a Campanha Voluntária “Amor que Aquece” no Município
de Ourinhos e dá outras providências, 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, 03 de abril de 2019. Alexandre Araujo Dauage, Presidente - Relator.
Caio César de Almeida Lima Vice-Presidente. Edvaldo Lúcio Abel, Membro. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Pareceres FAVORÁVEIS da
Comissão de Saúde e Assistência Social, emitidos ao Projeto De Lei nº 31/2018.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que modifica a redação do
caput do artigo 1º. da Lei nº 6.095, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a
divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas,
exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde e dá outras providências, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Saúde e Assistência Social, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 8 de abril de 2019. Flávio
Luis Ambrozim, Relator. Edvaldo Presidente Lúcio Abel, Presidente, Raquel Borges
Spada membro. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social ao Projeto de
Lei 23/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Vereador Anísio Aparecido Felicetti, que institui a
Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Saúde e
Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 8
de abril de 2019. Edvaldo Lúcio Abel – Relator. Flávio Luis Ambrozim, VicePresidente, Raquel Borges Spada – Membro. Parecer da Comissão de Saúde e
Assistência Social ao Projeto de Lei 25/2019, Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel

Borges Spada, que institui a Campanha Voluntária “Amor que Aquece” no Município
de Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, declaro
FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 8 de abril de
2019. Edvaldo Lúcio Abel - Relator. Flávio Luis Ambrozim, Vice-Presidente, Raquel
Borges Spada – Membro. O Senhor Presidente informou que os Projetos com
pareceres favoráveis lidos, poderão ser encaminhados às demais Comissões
Competentes ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. Logo após, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos
requerimentos. Por questão de ordem o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a
retirada do requerimento 1.035/2019 para elaborá-lo melhor e apresentá-lo em outro
momento. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
requerimentos: Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 989/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir um parque linear com início no lago
do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto da FAPI), adentrando pela
Rua Eurico Amaral dos Santos até a Rua Pedro Alexandre. Requerimentos do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 990/19 - Requer informações sobre os
motivos da não entrega de várias casas do Residencial Recanto dos Pássaros III,
que encontram-se abandonadas e tomadas pelo mato. 991/19 - Requer informações
do Procon a respeito de registro de reclamações sobre cobranças exorbitantes nas
contas de água. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 992/19 Requer informações sobre a previsão de término das obras de reconstrução da ponte
da Estrada Municipal Fausto Natal de Camargo, que dá acesso ao Clube Balneário
Diacuí. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 993/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de ar-condicionado em
todas as salas de aula da EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão". 994/19 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de dança no Centro
Social Urbano – CSU. 995/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
transferir a Policlínica do Servidor Público Municipal para uma área mais
centralizada. 996/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista
de caminhada ao redor da área verde localizada entre as Ruas Ezelino Zorio Maulen e
Silmara Bolognese da Silva - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 997/19 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de capoeira para
ambos os sexos na EMEF "Profa. Nilse de Freitas". Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 998/19 - Requer informações a respeito dos projetos
que estão sendo executados atualmente pela Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer. 999/19 - Requer informações a respeito dos bairros que foram beneficiados
pelo Programa Asfalto 100%, bem como quais bairros serão beneficiados no presente
ano. 1.000/19 - Requer informações a respeito dos planos e ações para o ano de 2019
visando resolver os problemas do aterro sanitário. 1.001/19 - Requer informações a
respeito de quais bairros foram beneficiados com o Projeto Arborizando Ourinhos no
ano de 2018, bem como quais bairros serão beneficiados no ano de 2019. 1.002/19 Requer informações a respeito das ações já realizadas pelo Programa Ourinhos 100%
Empreendedor, lançado em março de 2018 em parceria com o SEBRAE. 1.003/19 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o sistema de prontuário
eletrônico em todo sistema de saúde do Município. 1.004/19 - Requer informações a

respeito do projeto Jovem Cidadão implantado no Município, bem como o
número de jovens atendidos por esse programa. 1.005/19 - Requer informações a
respeito do programa lançado pela Prefeitura Municipal visando zerar as filas de
cirurgias eletivas na nossa cidade, informando, ainda, o número de cirurgias
realizadas no presente ano. 1.006/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
conceder falta abonada para os agentes comunitários de saúde contratados pelo
regime da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.007/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
incrementar o financiamento para fortalecer os instrumentos de acolhimento de
pessoas em crise na saúde mental e para os leitos de urgência em pronto atendimento.
1.008/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se reafirmar os princípios e
diretrizes da Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental, e da Portaria nº 3.088/2011, do Ministério da Saúde, que institui a Rede
de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com os princípios dos direitos humanos e a
garantia de autonomia e liberdade das pessoas. 1.009/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar um movimento regional em defesa do SUS,
credenciamento de novos leitos em hospitais e aumento de recursos para a UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho" e para o SAMU. 1.010/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se elaborar lei municipal com o tema: “matrícula escolar - vacina em
dia”, exigindo a apresentação da carteirinha de vacinação em dia dos alunos no ato da
matrícula nas escolas das redes pública e particular do Município. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.011/19 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a possibilidade de se promover
Festival de Pipas no município de Ourinhos no período de férias escolares.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.012/19 - Requer informações sobre
a possibilidade de se promover maior integração entre as ações da Vigilância em
Saúde e a Atenção Primária à Saúde, visando o fortalecimento dos programas e ações
de promoção, prevenção, proteção e avaliação da saúde como estratégia para
intervenções dos fatores determinantes e condicionantes do processo saúde - doença.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.013/19 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
disponibilizar kits de primeiros socorros para todas as unidades escolares e creches
do nosso Município. 1.014/19 - Requer informações a respeito das ações de combate
à Doença de Chagas, na área rural do nosso Município. 1.015/19 - Requer
informações a respeito da existência de um gerenciamento de riscos à saúde humana,
associados à qualidade da água destinada ao consumo dos munícipes, fornecida pela
SAE, esclarecendo quem é o responsável por esse controle, bem como sobre a
existência de algum órgão fiscalizador. 1.016/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se intensificar as manutenções realizadas no Cemitério Municipal,
bem como reparos, pintura e poda de árvores nos espaços públicos do local. 1.017/19
- Requer informações sobre quais ruas do Município foram beneficiadas com a
instalação de lâmpadas de LED, no primeiro trimestre de 2019. 1.018/19 - Requer

informações sobre a possibilidade de se criar um programa visando uma maior
interação entre os munícipes e o Poder Público, com o objetivo de ouvir as principais
demandas da população. 1.019/19 - Requer informações a respeito de quais bairros
foram beneficiados pelo Programa Cidade Viva, no primeiro trimestre de 2019.
1.020/19 - Requer informações a respeito dos convênios firmados pela Prefeitura
Municipal, com o intuito de receber verbas, no ano de 2018. Requerimentos do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.021/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar piso tátil nos principais pontos da cidade, visando orientar
o deslocamento de pessoas com deficiência visual. 1.022/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar semáforos sonoros no Município, com o objetivo
de orientar pessoas com deficiência visual, durante a travessia pelas vias públicas.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.023/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se trocar, com urgência, o poste de sustentação do semáforo no
cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Dr. Antônio Prado, defronte
ao nº 198. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.024/19 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre na Praça
Manoel Lopes - Vila São José. 1.025/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar escolinhas de futebol de salão, voleibol, handebol e basquete, para
ambos os sexos, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.026/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se instalar ar-condicionado em todas as
salas de aula da EMEF "Dr. Salem Abujamra" - Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. Requerimento do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.027/19 Requer informações relativas ao atendimento do Requerimento nº. 2.682/2018, sobre
a elaboração e implantação de projeto que institui as diretrizes municipais para
a consciência e a segurança no trânsito no município de Ourinhos e dá outras
providências. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.028/19 Requer informações da Secretaria de Estado da Saúde sobre a possibilidade de se
adquirir um aparelho de mamografia para o município de Ourinhos, visando à
realização de exames em pessoas com necessidades especiais. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.029/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.892/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar a Praça José Cardinali Mader - Vila Boa Esperança. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.030/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar a campanha “Mãos que aquecem os pés, aquecem o
coração”. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 1.031/19 - Requer
informações da SAE sobre a fatura de consumo de água e esgoto do cadastro nº 0441-12-010-A-0, código do consumidor nº 34757-2, no valor de R$ 2.508,52.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.032/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar alambrado no campo de futebol do
Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU), bem como construir vestiários com banheiros
e chuveiros. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.033/19 Requer informações da SAE sobre o protocolo de prazos de atendimento aos pedidos
de ligação de ramais de água em construções novas. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.034/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.016/2018, que reitera o Requerimento nº 514/2018, que requer cópia do estudo

técnico que baseou o aumento do IPTU. 1.035/19 - Requer informações do Prefeito
Lucas Pocay Alves da Silva a respeito da ciência e acompanhamento do Processo nº
1003766-57.2018.8.26.0408, Procedimento Ordinário Criminal, de Assunto Crime de
Responsabilidade, Quadrilha ou Bando, e sugiro o afastamento provisório da
Secretária Municipal de Saúde Cássia Cristina Borges Palhas, até a resolução do
processo. 1.036/19 - Requer informações a respeito do aparelho de raio-X da UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
1.037/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar grades provisórias
de proteção nas laterais do viaduto da Avenida Jacinto Ferreira de Sá sobre a Rodovia
Raposo Tavares. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.038/19 Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto - SAE - a respeito da
situação do Processo nº 1006428-28.2017.8.26.0408, do Sr. Dionis Cordeschi, sobre
o vazamento de esgoto onde possivelmente ocasionou trincas e rachaduras na
estrutura de seu imóvel. 1.039/19 - Requer informações da Secretaria Municipal de
Saúde a respeito do cronograma do fornecimento de medicamentos para a Sra. Elidia
Quenchisky Batista, atestada a liminar concedida pelo Processo nº 100666358.2018.8.26.0408. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.040/19
- Requer informações sobre a possibilidade de se instalar grades de proteção nas
laterais do viaduto sobre a Passagem Inferior Prefeito Dr. João Newton Cezar, que
interliga as Ruas São Paulo e Santos Dumont. Requerimento do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 1.041/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar
estudos visando o corte de árvores, com risco iminente de queda sobre três casas,
localizadas na Rua Alcides Chierentin, próximo ao nº 236 - Jardim Anchieta.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.042/19 - Requer
informações sobre a programação dos serviços de recapeamento asfáltico no Distrito
Industrial Oriente Mori. Requerimento do Vereador José Carlos Vieira dos
Santos: 1.043/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir núcleo
de educação infantil no Parque Pacheco Chaves. 1.044/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se contratar os médicos cubanos do Programa Mais Médicos,
que ainda permanecem no Município, para algum outro programa da área da saúde.
1.045/19 - Requer informações da SAE sobre a possibilidade de se revitalizar
os reservatórios de água do Município. Por questão de ordem o Sr. Vereador Cícero
de Aquino solicitou que o Projeto de Lei n° 838/2019 fosse retirado da pauta, visto
que o requerimento já foi atendido. Em seguida, o Primeiro Secretário deu
continuidade à apresentação dos requerimentos: O Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 556/19 Solicita, com urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Rio
de Janeiro, próximo ao nº 590 – Centro. Indicação do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 557/19 - Solicita roçada e limpeza geral às margens do Córrego
Christoni - Jardim Flórida. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
558/19 - Solicita poda de árvores, pintura de sinalização de solo e limpeza de bocas
de lobo e de guias e sarjetas na Rua Sud Minucci. Indicação do Vereador José
Carlos Vieira dos Santos: 559/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE),
bem como de faixa de pedestres em toda a extensão da Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 560/19 - Solicita

pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Avenida Domingos Perino
- Vila Perino. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 561/19 - Solicita poda de
árvore localizada no cruzamento das Ruas Maria José Milani e Genuína Baeta de
Moraes, defronte ao nº 262. 562/19 - Solicita retirada de entulho no cruzamento das
Ruas Maria José Milani e Genuína Baeta de Moraes, defronte ao nº 262. 563/19 Solicita a notificação de proprietário para que realize roçada e limpeza em terreno
localizado na Rua Gonçalo Ferreira de Moraes, ao lado do nº 264. Indicações do
Vereador Abel Diniz Fiel: 564/19 - Solicita, com urgência, limpeza das sarjetas e
calçadas, bem como roçada e recolhimento de galhadas em toda a extensão da
Avenida Nilo Signorini - Vila Perino. 565/19 - Solicita pintura de sinalização de solo
em toda a extensão da Avenida Nilo Signorini - Vila Perino. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 566/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Avenida Nilo Signorini. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 567/19 - Solicita pintura de sinalização de solo "PARE" e faixas
de pedestres nas Ruas Santa Catarina, Floriano Peixoto, 13 de Maio, Barão do Rio
Branco, Brasil, Amazonas e Pará. Indicações do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 568/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Narciso
Migliari. 569/19 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua
Narciso Migliari. 570/19 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da
Rua Narciso Migliari, principalmente próximo ao cruzamento com a Rua Pará.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 571/19 - Solicita a instalação
de lombofaixa na Rua Lourenço Jorge, próximo à EMEF "Prof. Francisco Dias
Negrão". 572/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de
sinalização de trânsito na Rua Alberto Mori, defronte à EMEF “Profa. Evani Maioral
Ribeiro Carneiro” - Parque Minas Gerais. 573/19 - Solicita a construção de guias e
sarjetas na Avenida Matilde Abucham Abujamra, próximo ao Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá. 574/19 - Solicita reperfilamento asfáltico no pátio de
estacionamento de veículos da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou a leitura das moções apresentadas: Moção da Vereadora
Raquel Borges Spada: 79/19 - De congratulações e aplausos ao Governador do
Estado de São Paulo, João Dória, por manter a verba destinada ao Projeto Guri.
Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 80/19 - De congratulações ao Pastor Ademir
Mariano da Cunha, pela realização do 1º Chá de Mulheres, organizado pelas
Mulheres Cristãs em Missão, no dia 30 de março de 2019, na 3ª Igreja Batista do
Jardim Itamaraty. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 81/19 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Marta Braz, Professora do NEI “Curumim” e Presidente da
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Quebec. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 82/19 - De congratulações ao Sr. Marcos Antônio Arthuzo,
proprietário da Panificadora Jd. Europa, pelos 34 anos prestando um ótimo
atendimento à população de Ourinhos, comemorados neste mês de abril. 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. Em seguida, o Sr.
Presidente consultou os Srs. Vereadores se havia alguma matéria a ser destacada. Não

havendo pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº s 989 a 1045/2019 e a Moções nº s. 79, 80, 82/2019.
A seguir, fez o uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre Araujo Dauage,
Flávio Luis Ambrozim, Anísio Aparecido Felicetti e Abel Diniz Fiel. Não havendo
mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em
votação e APROVADOS por unanimidade. Posteriormente, o Senhor Presidente
informou que de acordo com o 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 e na sequência passou-se a deliberar as matérias
destacadas: Requerimento nº. 826/2019, remanescente da 7ª Sessão Ordinária;
Requerimentos nºs. 893 e 894/2019, remanescentes da 8ª Sessão Ordinária e
Requerimentos nºs. 902, 939, 943, 945, 946, 947, 948, 952 e 975/2019 remanescentes
da 9ª Sessão Ordinária. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 826/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado
em votação e APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº 893/2019. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Na sequência, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 894/2019. Fez uso da
palavra o Sr. Vereador Flávio Luis Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Posteriormente, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 902/2019. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 939/2019. Fez uso da palavra o Sra. Vereadora Raquel Borges
Spada. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Requerimento nº 943/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 945/2019. Ninguém querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão Requerimento nº 946/2019.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 947/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado
em votação e APROVADO por unanimidade. Posteriormente, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº 948/2019. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 952/2019. Fez uso da
palavra o Sr. Vereador Flávio Luis Ambrosim. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Logo após, o
Senhor Presidente colocou em discussão Requerimento nº 975/2019. Fez uso da
palavra o Sr. Vereador Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra,
foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Findo o horário do
expediente, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a continuidade dos
trabalhos o qual foi aprovado por unanimidade . Dando continuidade à 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,
José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e
Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente solicitou que o primeiro secretário realizasse a leitura do requerimento de
urgência apresentado: Requerimento nº. 1046/2019, requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 02/2019. Senhor Presidente, REQUEREMOS à Mesa,
nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, seja apreciado em regime de
urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 02/2019, proveniente do Vereador
José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - pelas entidades e estabelecimentos públicos e
privados de atendimento ao público situados no município de Ourinhos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA. O presente Projeto de Lei tem o intuito de dar voz
e fazer com que as pessoas sejam compreendidas, ampliando as possibilidades de
desenvolvimento e de participação na sociedade. Sendo assim, é de especial
importância que, no âmbito municipal, seja garantida, de fato, a possibilidade de
comunicação por meio da LIBRAS, em entidades e estabelecimentos de atendimento
ao público, especialmente naqueles que prestam serviços de saúde, educação, entre
outros. Em ambientes prestadores de serviços de lazer, comércio, esportes e outros
atendimentos também deve ser garantido o acesso à pessoa impossibilitada de se
comunicar verbalmente, propiciando sua inclusão social plena. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação. Sala das Sessões, em 8 de abril de 2019. Assinado pelos Vereadores: Abel
Diniz Fiel, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, José Carlos Vieira Dos
Santos, Mário Sérgio Pazianoto e Raquel Borges Spada. Em Seguida o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 1046/2019. Fez uso da palavra o
Srs. Vereadores José Carlos Vieira dos Santos, Ariovaldo de Almeida Silva, Raquel
Borges Spada, Aparecido Luiz e Alexandre Araujo Dauge. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra o Senhor Presidente colocou em votação nominal, APROVADO
com 14 votos favoráveis. Após a votação, o Senhor Presidente suspendeu a sessão e
nomeou o Sr. Vereador Ariovaldo de Almeida Silva como Relator Especial para
elaboração do respectivo parecer referente ao Projeto de Lei 02/2019. Reaberta a
sessão o Primeiro Secretário realizou a leitura do respectivo parecer ao Projeto de Lei
02/2019: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador
José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - pelas entidades e estabelecimentos públicos e
privados de atendimento ao público situados no município de Ourinhos e dá outras
providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 8 de
abril de 2019. Ariovaldo De Almeida Silva Relator. Em seguida o Senhor Presidente

colocou em discussão o Projeto de Lei nº 02/2019. Ninguém querendo fazer uso da
palavra o Senhor Presidente colocou em votação, e o projeto foi APROVADO por
unanimidade. Na Sequência o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 03/2019 do Vereador Abel Diniz Fiel que cria a "Semana Municipal de
Combate à Cinomose e Parvovirose" e dá outras providências. Fez uso da Palavra o
Sr. Vereador Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Senhor
Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida o Senhor
presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 29/2019 da Vereadora Raquel
Borges Spada que dispõe sobre denominação da Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de
Souza Freire Silva". Fez uso da palavra a Sr a. Vereadora Raquel Borges Spada.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Senhor Presidente colocou em
votação, e o projeto foi APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a
serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal
os Senhores Vereadores: Caio César de Almeida Lima, Alexandre Araujo Dauage,
Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel, Flávio Luis
Ambrozim e José Carlos Vieira dos Santos. Não havendo nada mais a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Décima 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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