ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS –
ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Carlos Alberto Costa Prado
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e nove
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 Quinta Sessão Ordinária do
presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas Angelo. O
Senhor Presidente informo que a presente sessão será realizada no período das 19 às
20 horas, em virtude do Decreto Municipal nº 7.381/2021, que estabelece medidas de
contingenciamento para prevenção da Covid-19, em consonância com o plano São
Paulo, que inseriu todo o Estado na fase vermelha da pandemia. Feita a chamada,
verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Carlos Alberto Costa
Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes
de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Luiz Donizetti Bengozi,
Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa e Santiago de Lucas
Angelo (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr.
José Yocio Hacimoto, da Sra. Maria Jerônimo Rodrigues e do Sr. Victor Alexandre.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Natalino Alves de Lara. Por questão de
ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Sandra Pereira. Atendendo a questão de ordem dos Senhores
Vereadores, o Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo suspendeu a sessão para
um minuto de silêncio pelos falecimentos dos munícipes citados e também para todas
as vítimas da Covid-19 registradas na última semana até esta data. Em seguida, o
Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores, que estava aberta a inscrição
para o uso da palavra no expediente devendo ser realizada junto ao Primeiro
Secretário 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 Senhor Presidente
colocou em votação a Ata da Quarta Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por
unanimidade. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos n°s 52, 54, 55/2021, 1.037/2020 do
Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos n°s 22, 36, 43, 44, 45, 122,
122 139,
140, 141, 143, 151/2021 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimento n°
An

1.394/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimento n° 60/2021 do
Vereador Cícero
de Aquino; Requerimentos n°s 79, 81, 98, 99, 113, 115, 116,
C
117/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimentos n°s 2, 3, 4, 5, 64, 66,
69, 125, 130, 133, 134/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento n°
75/2021 da Vereadora Roberta Stopa; Requerimento n° 159/2021 do Vereador
Santiago de Lucas Ângelo. O Senhor Presidente informou que os Ofícios lidos
ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa.
Também, após os despachos regimentais e processamentos de praxe, estarão
disponíveis para consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e,
simultaneamente, em pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada Vereador.
Dando continuidade, o Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa
as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 8/2021 de autoria do Vereador Fernando
Rosini que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Odilon Dupas). Projeto de
Lei nº 9/2021 de autoria da Mesa Diretora que institui o Programa de Assistência à
Saúde Suplementar para os servidores da Câmara Municipal de Ourinhos. Projeto de
Resolução nº 2/2021 de autoria da Mesa Diretora que cria a Comissão Temporária de
Revisão e Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Ourinhos. As matérias anunciadas serão encaminhadas às
comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres, conforme
preceitua o regimento interno. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação, emitido ao Projeto de Lei nº
07/2021 e do Parecer Favorável da Comissão de Saúde e Assistência Social, emitido
ao Projeto de Lei nº 06/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei nº 07/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que
dispõe sobre denominação de via pública (Travessa “ANTÔNIO PEREIRA LEITE”),
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, 8 de março
de 2021. Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti
– Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº. 06/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que institui o movimento “Fevereiro
Roxo”, dedicado à campanha de conscientização para o diagnóstico precoce e
tratamento de doenças: Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus, 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 a opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 01 de março de 2021, Éder Júlio
Mota – Presidente-Relator; Raquel Borges Spada – Vice-Presidente e Valter do
Nascimento – Membro. Os projetos cujo pareceres acabam de ser lidos poderão ser
encaminhados às demais comissões ou inseridos na Ordem do Dia das próximas
sessões. A seguir, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias
relativas à 5ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido

Felicetti: 360/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando construir área de lazer, com campo suíço, contendo alambrado, vestiário e
iluminação, em área verde da Rua Manoel da Silva Mano - Vila Soares. 361/21 Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -, sobre
a possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no
trevo de acesso ao Jardim Guaporé. 362/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar lixeiras no Conjunto de Chácaras Salto do Turvo.
363/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Prof.
Aparecido Gonçalves Lemos, no Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground,
academia de saúde, pista de caminhada, bancos, etc. 364/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça dos Direitos Humanos, no Conjunto
Habitacional Ourinhos I, com a instalação de playground, academia de saúde, pista de
caminhada, bancos, etc. 365/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar um programa especial de agendamento de consultas oftalmológicas a todos
os funcionários da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE - e da
Prefeitura Municipal. Requerimento dos Vereadores Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Giovanni Gomes de Carvalho: 366/21 - Requer envio de
cópia do contrato firmado entre a Administração Municipal e a empresa gestora da
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", especificando os valores mensais que foram pagos
desde o início do contrato até fevereiro de 2021, bem como o valor atual repassado
para a empresa. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 367/21 - Requer
informações, junto ao setor responsável e à Administração Pública Municipal, sobre a
quantidade de funcionários auxiliares de serviços gerais que efetuam a limpeza das
escolas (EMEF'S e EMEI'S), devido à pandemia. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 368/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se conversar com cada atendente sobre o modo de tratar os usuários
de serviços públicos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
369/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando a
alteração do sentido do trânsito para mão única de direção na Rua Brasil, do
cruzamento da Rua José Bonifácio até o cruzamento com a Rua Dr. Antônio Prado
(sentido contrário à Rua Barão do Rio Branco). Requerimentos do Vereador Cícero
de Aquino: 370/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
ECOPONTO na Rua João Rolli. 371/21 - Requer da Administração Pública
Municipal os nomes de todos os nomeados com indicações de datas, cargos e
respectivas publicações em Diário Oficial, bem como cópias dos contratos, dos mais
de 640 cargos de 2017 até a presente data. 372/21 - Requer informações da
Administração Pública Municipal bem como do setor responsável se há algum
cronograma para que seja colocado em prática o assunto do Requerimento de n°
931/2020, apresentado na data no dia 11 de maio de 2020, onde solicita informações
sobre a possibilidade de se disponibilizar gratuitamente caixas d'água para famílias
carentes, observados os requisitos a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, em atenção à resposta da Secretaria na data do dia 5 de junho de
2020. Requerimento do Vereador Valter do Nascimento: 373/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir praça em área situada na Rua
Abrahão da Silva Cabral, próximo ao nº 58 - Jardim Brilhante. Requerimentos do

Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 374/21 - Requer informações, junto à
Empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a possibilidade de se instalar ponto de
ônibus circular na Rua Jornalista Miguel Farah, entre as Ruas Antônio Segala e André
Gasparoto - Vila Brasil. 375/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
implantar projeto de horta comunitária no Jardim Josefina. 376/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de se instalar academia da saúde no Jardim São
Carlos. 377/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir mais salas
de aula no NEI "Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha", no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 378/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar em Ourinhos a "Casa das Línguas", para jovens carentes. Requerimento
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 379/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instituir a gratuidade da tarifa do transporte coletivo a
todos os usuários, enquanto durar a pandemia, tendo em vista que muitos se
encontram em dificuldade financeira. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 380/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se desmembrar a
conta de energia do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves da Praça do Terminal. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 381/21 - Requer informações sobre a possibilidade do
pagamento de horas extraordinárias em dias de ponto facultativo para servidores
públicos de atividades essenciais. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 382/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando implantar uma escolinha de futebol no Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. 383/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
estacionamento em 45 graus, nos dois sentidos de direção, da Avenida Milton
Machado - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 384/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar campanha de conscientização "Nadar
com Segurança", em todas as escolas municipais. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 385/21 - Requer informações a respeito da possibilidade
de se adquirir um veículo de transporte (van), adaptado para pessoas com deficiência.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 386/21 - Requer informações da
Administração Pública Municipal, através de cópias com nomes, cargos e editais de
concursos públicos de 2017 até 2020, conforme publicação em redes sociais sobre os
quatro anos que a atual gestão contratou, por meio de concursos públicos, o total de
643 servidores para ocupar cargos efetivos na Administração, onde as nomeações
integram a política da atual gestão de valorização e ocupação de cargos públicos com
servidores efetivos. 387/21 - Requer informações da Administração Pública
Municipal, através de cópias, sobre o Plano de Governo que integra a atual gestão de
valorizar a ocupação de cargos públicos com servidores efetivos, conforme
publicação em redes sociais. Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia:
388/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Município efetuar a
contratação de serviço médico veterinário junto à iniciativa privada, por intermédio
de licitação, para desafogar o trabalho realizado pelos Protetores de Animais do
Município de Ourinhos, os quais vêm enfrentando dificuldades financeiras para
garantir a continuidade do serviço de proteção aos animais. Requerimento do

Vereador Alexandre Araujo Dauage: 389/21 - Requer informações a respeito de
transporte para pessoas com deficiência física. Requerimentos do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 390/21 - Requer informações sobre notificações
expedidas pela SAE aos donos de imóveis sem caixa d'água em Ourinhos, as quais
estipulam o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a instalação, que cita a,
obrigatoriedade e fundamento na Lei Complementar n°. 1.082/2020, bem como a
imposição de multas e veda a obtenção de “habite-se” para imóveis novos, no caso de
descumprimento. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 391/21 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar dispositivo que impeça o
descarte irregular de entulhos, bem como de materiais inservíveis, nas margens da
Rua Padre Rui Cândido da Silva, em trecho não provido de pavimentação asfáltica.
392/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
melhorias na iluminação pública (lâmpadas de LED) na Rua Benedito Lopes Silva,
na Vila Nossa Senhora de Fátima. 393/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de revitalização, bem como execução de roçada e limpeza, em área verde
municipal localizada na confluência das Ruas Benedito Lopes Silva e Júlio César
Acosta Chimenes, na Vila Nossa Senhora de Fátima. 394/21 - Requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico, bem como
recomposição de guias e sarjetas, em via pública sem denominação, situada entre as
Ruas Dario Alonso e Pedro Migliari "Tico". Requerimento do Vereador Fernando
Rosini: 395/21 - Requer informações sobre o responsável pela fiscalização de fios e
cabeamentos passados pelos postes de energia, bem como a responsabilidade para se
retirar os cabos inutilizados, pois os mesmos encontram-se todos soltos, embaraçados
e até cortados, causando poluição visual, além de acidentes com motoristas e
pedestres. Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias: 396/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais profissionais
médicos estão afastados de suas atividades por conta da pandemia. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 397/21 - Requer informações se os deficientes
intelectuais estão contemplados como prioridade para receber a vacinação contra a
COVID-19, esclarecendo, ainda, o cronograma com a ordem de prioridade de
imunização. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 398/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na quadra esportiva da
Praça José Ferreira de Castro, na Vila Kennedy, instalando iluminação adequada, com
o uso de refletores direcionais em LED, e instalando alambrado em “L”, visando a
proteção das pessoas que praticam o esporte, adequando o local para a prática
esportiva de forma segura. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 399/21 - Requer informações sobre providências quanto ao
alagamento nas proximidades da Rotatória São Judas Tadeu, acesso ao Jardim Santos
Dumont (sentido aeroporto), visando à limpeza/manutenção em bocas de lobo
existentes, pois quando chove entopem, causando transtornos aos moradores e
motoristas. Na sequência, a Segunda Secretária realizou a apresentação das
Indicações: Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 599/21 - Solicita
a construção de balanção de concreto na Rua Pedro Leide, cruzamento com a Rua
José da Silva - Vila São Luiz. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 600/21 Solicita a revitalização da calçada da Praça José Ferreira de Castro, onde ocorre a

"Feira da Lua". 601/21 - Solicita troca da cobertura em ponto de ônibus da Rua
Eurico Amaral Santos, próximo à Praça José Ferreira de Castro. 602/21 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Guaporé.
603/21 - Solicita, com urgência, recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapaburacos”, em toda a extensão da Rua Dario Alonso. 604/21 - Solicita
pavimentação asfáltica no trecho de paralelepípedos da Rua Arlindo Bettio.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 605/21 - Solicita manutenção em
local de vazamento de água na Rua Francisco Novelli, próximo ao n° 1.100.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 606/21 - Solicita
pintura de sinalização de solo (PARE) nas travessas recém recapeadas da Rua José
Dias Negrão. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 607/21 - Solicita
roçada e limpeza na Rua Constituição, em trecho próximo ao nº 418 - Vila São
Francisco, pois os moradores reclamam do surgimento de animais peçonhentos
naquela região. 608/21 - Solicita implantação de lombada ou outro dispositivo
redutor de velocidade na Benedito Lopes Silva, na Vila Nossa Senhora de Fátima.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 609/21 - Solicita a implantação
de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Pedro Alexandre, defronte
aos nº s 1.032 e 1.043 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 610/21 - Solicita
troca da iluminação pública existente por lâmpadas LED em toda a extensão das
vielas do Jardim Josefina, entre as Ruas Vicente Leporace e Adail Faria da Cunha.
611/21 - Solicita limpeza e varrição periódica, ao menos uma vez por semana, em
todas as praças do Município. 612/21 - Solicita a instalação de coberturas e assentos
em todos os pontos de ônibus do Conjunto Habitacional Caiuá. 613/21 - Solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Mário Furini. 614/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e a instalação de placas
de regulamentação de limite de velocidade em toda a extensão das ruas do Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 615/21 - Solicita a construção de
calçada ao redor da área de lazer da Associação de Moradores de Bairros do Jardim
Guaporé. 616/21 - Solicita urbanização, paisagismo e pintura de sinalização de solo
nas vielas do Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU). 617/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito",
defronte ao campo de futebol - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
618/21 - Solicita a realização de abaulamento e apedregulhamento, com urgência, na
Estrada de Guaraiúva, ratificando a Indicação nº 40/2020. 619/21 - Solicita
substituição da iluminação pública, por lâmpadas de LED, em todas as vielas da Vila
Christoni. 620/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão da Rua Maria de Paula Leite Moraes e da Rua Argemiro Batista
das Neves. 621/21 - Solicita poda de árvores, pintura de sinalização de solo e limpeza
das bocas de lobo, guias e sarjetas da Rua Valentim Gentil. 622/21 - Solicita
recuperação e pintura do redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Ulysses
Guimarães, no Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau. 623/21 - Solicita a
recuperação de balanção de concreto no cruzamento da Rua Luiz Bruzão com a Rua
Jornalista Heron Domingues, na Vila Brasil. Indicação do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 624/21 - Solicita troca de lâmpada no poste da Rua
Zaida Pontara de Souza nº 211 (antiga Rua 10), do Conjunto Residencial de Interesse

Social Itajubi, pois o mesmo já foi solicitado pelo morador há mais de um mês e até o
momento não fizeram a troca, pois estavam sem lâmpadas. Indicações do Vereador
Valter do Nascimento: 625/21 - Solicita retirada de galhada na Rua Dr. Antônio
Prado, defronte ao nº 1.041 - Vila Marcante. 626/21 - Solicita troca de lâmpada na
Rua Duque de Caxias, defronte ao nº 1.028 - Vila Recreio. 627/21 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Pará - "Barra Funda". Indicação
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 628/21 - Solicita construção de galerias
pluviais e bocas de lobo em toda a extensão da Rua Ampliato Martins Teixeira.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 629/21 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão do Jardim
Santa Felicidade. 630/21 - Solicita instalação de lâmpadas de LED na iluminação
pública em toda a extensão do Jardim Santa Felicidade. 631/21 - Solicita instalação
de lâmpadas de LED na iluminação pública em toda a extensão da Rua D - Jardim
Santa Felicidade. 632/21 - Solicita instalação de lâmpadas de LED na iluminação
pública em toda a extensão da Rua F - Jardim Santa Felicidade. 633/21 - Solicita
instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública em toda a extensão da Rua Um
- Jardim Santa Felicidade II. 634/21 - Solicita instalação de lâmpadas de LED na
iluminação pública em toda a extensão da Rua Quatro - Jardim Santa Felicidade II.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 635/21 - Solicita roçada em área
verde localizada entre os fundos da Alameda Cirillo Francisco Leite e a Rua
Enfermeiro Geraldo Pimentel, defronte ao nº 164. 636/21 - Solicita limpeza em todas
as bocas de lobo do Jardim Guaporé. Indicação do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 637/21 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombadas) na
Rua Cardoso Ribeiro, após o "Ourinhos Plaza Shopping". Indicação do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 638/21 - Solicita troca de lâmpada em
poste da Rua Paulo Duzi, defronte ao nº 1.287 - Jardim Guaporé, pois segundo relatos
de moradores, o poste está com a lâmpada queimada há mais de dois meses.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 639/21 - Solicita revitalização em toda a
estrutura do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, localizado na Rua Sebastião
Miranda, com a troca da iluminação por LED, instalação de playground e academia
da saúde. 640/21 - Solicita a troca da iluminação pública, por lâmpadas de LED, na
viela que liga os Jardins América, São Domingos e Ouro Fino, entre as Ruas Olívio
Minucci, Antônio Zaki Abucham, Manoel Vieira Pinto, Benedito Perino e Atílio
Toloto. 641/21 - Solicita calçamento, instalação de banco e cobertura em ponto de
ônibus da Praça Luís Vaz de Camões, localizada na Rua Ezequias Nogueira de Souza
- Jardim América. 642/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua
Ezequias Nogueira de Souza - Jardim América. Indicação do Vereador Valter do
Nascimento: 643/21 - Solicita melhorias na viela situada entre a Vila Christoni e o
Jardim Vista Alegre, devido ao mau estado de conservação e deficiência da
iluminação. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 644/21 - Solicita
limpeza (retirada de entulhos e materiais inservíveis) que, infelizmente, são
descartados às margens da Rua Padre Rui Cândido da Silva, em trecho não provido
de pavimentação asfáltica. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 645/21 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos”, em toda
a extensão da Rua Benedito Lopes Silva - Vila Nossa Senhora de Fátima. As

indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito, para as
providências que solicitam. Logo após, a Segunda Secretária realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 35/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. José Yocio Hacimoto. Moção do Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 36/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Manuel Cardoso Fernandes.
Moção da Vereadora Roberta Stopa: 37/21 - De congratulações ao Fórum de
Enfrentamento da Violência contra as Mulheres de Ourinhos, pelo trabalho realizado
em quase dois anos de existência, na defesa dos direitos das mulheres através de
movimento da sociedade civil e instituições. Moção do Vereador Cícero de Aquino:
38/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Manuel. Moção da Vereadora
Raquel Borges Spada: 39/21 - De congratulações ao Dia das Mulheres, em nome de
Cezira Devecchi (Opção Modas), Luciana Abad (Concept Salon), Silmara de Fátima
Fernandes (Casa Bella) e Paula Daniele da Silva Colhado Fukuda, mulheres
empreendedoras. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 40/21 - De
congratulações e aplausos à Santa Casa de Ourinhos, em especial ao Dr. Roberto
Jardim, Dra. Simone, Dra. Juliana Mori, toda a equipe de enfermagem, da UTI, da
limpeza e da recepção, pelos excelentes trabalhos que realizam no dia a dia, com
desempenho, carinho e dedicação, que nos faz orgulhosos dessa instituição tão
importante de nosso Município, desejando votos de sucesso a todos os
homenageados. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente
expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota 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. Fizeram pedidos de destaques a Senhora Vereadora Nilce Araujo
Garcia do Requerimento nº 388/2021; o Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias
do Requerimento nº 396/2021; o Senhor Vereador Fernando Rosini do Requerimento
nº. 395/2021; a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada da Moção nº 39/2021; o
Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti do Requerimento nº 397/2021; a Senhora
Vereadora Roberta Stopa da Moção nº 37/2021; o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva dos Requerimentos nº s 366 e 368/2021. A título
informativo, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, nos
termos regimentais, primeiramente serão colocadas em discussão as matérias
globalizadas e subsequente a votação, conforme solicitação aprovada pelo plenário.
Depois dará início a discussão e votação dos destaques requisitados pelos nobres edis,
proposição por proposição, sempre observando a ordem cronológica de apresentação
na pauta, representada pela numeração do requerimento destacado ou da moção
destacada, de forma individual ao Vereador que solicitou o destaque e, na sequência,
a qualquer outro parlamentar que quiser fazer uso da palavra sobre o tema. Não
havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s 360 a 399/2021 e as Moções nº s 37, 39 e 40/2021, com exceção
das matérias destacadas. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora Raquel Borges
Spada solicitou a retirada do dest aque da Moção nº. 39/2021. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada (a Vereadora usou o tempo

também como líder de partido e o tempo cedido pelo Vereador Carlos Alberto Costa
Prado) e Cícero de Aquino. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora Nilce Araujo
Garcia solicitou a retirada do destaque do Requerimento nº 388/2021. Em seguida,
continuaram fazendo o uso da palavra os Senhores Vereadores Nilce Araujo Garcia e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Findo o horário da presente sessão, a
discussão e votação das matérias terão continuidade na próxima sessão ordinária. 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 as informações solicitadas através de requerimentos. Logo após, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Quinta Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a
presente Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois ser
devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos arquivos
desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------___________________
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