ATA DA SÉTIMA 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 vigésimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezessete
horas e quatro 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 Santiago de Lucas
Angelo. 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, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente
sessão ordinária e 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. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em votação a Ata da Sexta Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por unanimidade.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Azarias Alves Campos e também pelos falecimentos
das milhares de vítimas da Covid-19. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Raul
Chaves. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo, atendendo os pedidos dos
Senhores Vereadores, declarou um minuto de silêncio com profundos sentimentos de
todos os membros desta Casa de Leis a todos os familiares e amigos dos munícipes
citados, como também em homenagem a todas as vítimas da Covid19 registradas na
última semana até esta data. Dando continuidade, o Sr. 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 51,
258, 263 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos n°s 15, 23, 42, 47,
261, 331, 332 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimentos n°s 197, 270,
An
271, 274, 275, 276 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n°s 163,
166, 167, 168, 209, 281, 300, 305, 358 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento
n° 285 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos n°s 354, 356 do Vereador
Fernando Rosini; Requerimentos n°s 87, 264 do Vereador Giovanni Gomes de

Carvalho; Requerimento n° 190 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva;
Gon
Requerimentos n°s 48, 80, 191, 192, 194, 200, 201, 202, 314, 333 do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi; Requerimentos n°s 10, 13, 68, 70, 128, 174, 175, 176 da
Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos n°s 180, 210 da Vereadora Roberta
Stopa; Requerimento n° 233 dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Valter do
Nascimento. Ofício nº. 43/2021, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
DE OURINHOS, em resposta aos Requerimentos n°s 33 e 259/2021 da Vereadora
Raquel Borges Spada e ao Requerimento n° 218/2021 do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Ofício n°. 46/2021, da SUPERINTENDÊNCIA DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, em resposta aos Requerimentos n°s 53, 118,
119, 136, 137 e 138/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Ofício nº. 40/2021,
da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS , em resposta ao
Requerimento n° 307/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Ofício N°.
02/2021, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS , em
resposta ao Requerimento n° 336/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Ofício SMPF/Contabilidade n° 37/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, informando que a Prefeitura recebeu
transferência de recursos da UNIÃO, no mês de fevereiro de 2021; Protocolo R281/2014-15, de 17/03/2021, do Coordenador da UPA de Ourinhos, encaminhando
cópia de boletim de ocorrência nº 542/2021, para ciência e providências. Protocolo R284/2021-28, de 18/03/2021, que registra Boletins Diários de Tesouraria, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE , referentes
ao período de 29/01/2021 a 17/02/2021, dos n°s 20 a 31/2021. 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. Na sequência, o Sr. Presidente informou que,
considerando a leitura na sessão anterior do Ofício 31ºBPMI n° 036/100/2021 da
Polícia Militar do Estado de São Paulo – 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior,
que encaminha ocorrência envolvendo Vereador do Município de Ourinhos, para
conhecimento e deliberação, o qual foi encaminhado para o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar. Diante disso, o Senhor Presidente solicitou aos servidores da
secretaria os procedimentos de praxe necessários ao sorteio de um Vereador para
compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com fundamento na legislação
pertinente, que indica a composição com três Vereadores desimpedidos, observada a
proporcionalidade partidária, conforme orientação jurídica da casa. Excluindo o
Presidente da Câmara, impedido de participar de comissões permanentes, nos termos
regimentais, bem como os vereadores que já compõem o conselho de ética e decoro
parlamentar, foram colocadas na urna as cédulas com os nomes daqueles Vereadores
remanescentes e desimpedidos com a finalidade de desempenhar as atribuições
regimentalmente previstas. Logo após, o Senhor Presidente solicitou a presença do
Sr. Vereador Cícero de Aquino para a realização do sorteio e em seguida informou
que o novo membro sorteado é o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias. O Senhor
Presidente solicitou à Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em

exercício, Vereadora Roberta Stopa, que comunique à mesa sobre a eleição do novo
Vice-Presidente. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias. Por questão de ordem, a Senhora
Vereadora Nilce Araujo Garcia solicitou a retirada do Projeto de Lei nº. 11/2021.
dando continuidade, o Senhor Presidente fez a leitura das matérias apresentadas:
Projeto de Lei nº 12/2021 da Vereadora Nilce Araujo Garcia que institui no âmbito
do Município de Ourinhos o mês "Abril Laranja", dedicado à causa animal, palestras
de conscientização, feiras de adoção e outras ações focadas no bem-estar animal.
Projeto de Resolução nº. 3/2021 da Mesa Diretora que dispõe sobre a criação do
Programa “Mulheres em Foco” a ser desenvolvido pela TV Câmara Ourinhos.
Projeto de Resolução nº. 4/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que
estabelece a "Campanha de Disponibilização das Leis Municipais sobre os Direitos
das Mulheres no município de Ourinhos" e dá outras providências. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável da Comissão de Finanças e Orçamento emitido ao Protocolo nº. R00000259/2021-19: Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo
nº. R-00000259/2021-19 de 2021-03-10, referente ao Ofício nº 011/2021/Gerência de
Compras, de 08 de março de 2021, do Sr. Inácio José Barbosa Filho Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços desta
Autarquia, do mês de fevereiro de 2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator
pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me
foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 22 de março de 2021. Fernando Rosini – Presidente-Relator;
Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. A
seguir, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à
7ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 443/21 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 Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 444/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir uma nova UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 445/21 - Requer informações sobre a programação para
implantação de infraestrutura visando melhorias na Estrada de Guaraiúva, na
extensão do município. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 446/21 Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo, junto ao Governo do
Estado ou através de recursos próprios, implantar o Programa Bom Prato em nosso
Município, visando oferecer assistência a famílias carentes, principalmente devido à
pandemia do COVID-19, em que muitas pessoas estão se sustentando através do
Auxílio Emergencial, em atendimento ao Requerimento nº 1.749/2020.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 447/21 - Requer informações da
Administração Pública Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, através de

cópias de documentos que indiquem o modelo de compra ou licitação com a empresa
responsável pelo fornecimento do oxigênio e valores, com base no baixo estoque de
oxigênio no Hospital de Covid, ocorrido na data do dia 12/03/2021. 448/21 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico
na Rua Abrahão Abujamra - Jardim Primavera. Requerimento do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 449/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir estacionamento 45 graus na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte
ao nº 2.799 - Vila Santa Maria. Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia:
450/21 - Requer informações sobre a possibilidade de melhor divulgação do projeto
de castração de animais. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
451/21 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagem, sobre a possibilidade de se instalar redutores de velocidade na Rodovia
Mello Peixoto. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 452/21 - Requer
informações à Administração Pública Municipal e ao setor responsável, através de
cópias, sobre o contrato dos radares. 453/21 - Requer informações da Administração
Pública e da SAE sobre a regulamentação da Lei Complementar nº 1.802/2020,
conforme artigo 182. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 454/21
- Requer informações sobre a possibilidade de se construir canteiro na Rua Vicente
Ernesto de Lucca - Jardim Anchieta. 455/21 - Requer informações dos chefes dos
Cartórios de Protesto e Notas de Ourinhos sobre a possibilidade de serem suspensos
os protestos das dívidas enquanto perdurar a classificação do Município na "Fase
Vermelha" do Plano São Paulo. Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino,
Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Giovanni Gomes de
Carvalho: 456/21 - Requer informações sobre o pagamento das abonadas não
usufruídas no ano letivo de 2020 para os professores da rede pública municipal.
Requerimento dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva Cícero de Aquino, Roberta Stopa, Cícero de Aquino: 457/21
- Requer informações sobre o pagamento do bônus aos professores e trabalhadores da
Educação, feito com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Requerimento dos
Vereadores Roberta Stopa, Giovanni Gomes de Carvalho, Cícero de Aquino e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 458/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de ser estipulado um valor, a ser pago na folha de pagamento aos
professores da rede pública, para aquisição e manutenção do material utilizado no
trabalho remoto e de fornecimento de recursos tecnológicos para os alunos.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 459/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via pública interligando
as Ruas Vitório Christoni e Braz Christoni. 460/21 - Requer informações sobre o
impacto ambiental causado nas bacias hidrográficas existentes na cidade, em razão
das plantações de eucaliptos no perímetro urbano do Município. 461/21 - Requer
informações sobre quais ações estão sendo realizadas com relação ao tratamento de
usuários de drogas e dependentes químicos no Município. 462/21 - Requer
informações a respeito do programa Remédios em Casa, esclarecendo a quantidade
de munícipes beneficiados. 463/21 - Requer informações a respeito da possibilidade
de se instituir campanha contra queimadas no Município, buscando conscientizar a

população sobre todos os malefícios causados ao meio ambiente, à saúde e à
segurança pública. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 464/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 76/2021, que requer informações referentes ao
Projeto “Arborização Mais Segura”. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 465/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se priorizar a
vacinação contra o Covid-19 aos Catadores de Lixo Domiciliar. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 466/21 - Requer informações sobre qual o
valor arrecadado pelo Fundo Municipal de Agricultura - FMA - e sua aplicabilidade.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 467/21 Requer informações sobre a possibilidade de se cortar o dinheiro gasto com
propaganda pela Prefeitura Municipal, para gastar no combate ao Covid-19.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 468/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de se implantar redutor de velocidade (lombada), defronte ao Colégio
Saber, na Rua João Moya Restoy nº 445, ratificando o Requerimento nº 1.418/2019.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 469/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar uma perícia técnica para identificar a exposição
das cozinheiras em seu local de trabalho, quanto a agentes nocivos, como calor, entre
outros, para que seja verificada a possibilidade do enquadramento do adicional de
insalubridade no setor de cozinha das escolas municipais. 470/21 - Requer
informações sobre a viabilidade técnica de se planejar mutirão de vacinação contra o
Covid-19, em regime de prioridade máxima perante ao quadro de pandemia,
elaborandose programação para sábados, domingos e feriados. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 471/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para se implantar rotatória na confluência das
Ruas Mário Furini, Vicente Leporace e José Florêncio - Jardim Josefina.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 472/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de se liberar o sinal da internet wi-fi para todos os bairros da cidade, a
fim de alcançar todas as famílias carentes com filhos em idade escolar, devido à
pandemia. 473/21 - Requer informações da Administração Pública Municipal e da
Secretaria Municipal de Saúde, sobre a indicação de coordenadores da UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho" nos plantões semanal ou mensal, para que prestem informações
aos vereadores a respeito do quadro clínico de pacientes, bem como de
procedimentos adotados pela unidade de saúde quando o motivo for internação.
474/21 - Requer informações da Administração Pública Municipal e da Secretaria
Municipal de Saúde sobre a possibilidade de se criar uma parceria público-privado
com o Programa Reabilita Ourinhos, oferecendo atendimento gratuito aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) com sequelas ou limitações provenientes da infecção
pelo coronavírus, mesmo os que não necessitarem de internação durante o período de
infecção. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 475/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se firmar parceria com a empresa CODASP
(Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo) para solucionar problemas
da Estrada Guaraiuva e da Rua Logradouro Rural, no Bairro do Pinho.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 476/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar cadeiras de roda e de banho
aos alunos com deficiência física, para as creches e escolas municipais e estaduais.

477/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma sala ou local
coberto com bancos no PSF "José Carlos Garcia" - Jardim Josefina. 478/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir quadra esportiva coberta no NEI
"Benedita Fernandes Cury" - Parque Minas Gerais. Requerimento do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 479/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar cobertura na quadra poliesportiva situada ao lado do campo de futebol da
Associação de Moradores de Bairro da Vila São Luiz. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 480/21 - Requer a anulação de dispositivo
da Lei Complementar nº 1.082/2020, no qual diz respeito à punição (multa) por falta
de caixa de água. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 481/21 Requer informações sobre a possibilidade da aquisição de dispositivo (Capacete
Elmos) que pode evitar intubação de pacientes, utilizados em casos de doenças
respiratórias e até de Covid-19, mediante estudos e análise técnica de viabilidade de
uso, a exemplo de notícia divulgada em jornal da cidade de Assis e de registros de
utilização do equipamento, instalado em hospitais de UPAs do Ceará, Amazonas e
Minas Gerais, que apresentou dados percentuais animadores. Requerimento da
Vereadora Nilce Araujo Garcia: 482/21 - Requer a retirada do Projeto de Lei nº
11/2021 da pauta dos trabalhos legislativos. Senhor Presidente, Com fulcro no Inciso
I do Artigo 131 – Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEIRO à Mesa que
seja retirada do Projeto de Lei nº 11/2021, de minha autoria, da pauta dos trabalhos
legislativos, que dispõe sobre a carga máxima a ser suportada em veículos de tração
animal, bem como de outras condições que assegurem a saúde e o bem-estar desses
animais no município de Ourinhos e dá outras providências. Na sequência, a Segunda
Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 706/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua 13 de Maio - Vila Perino. Indicação do
Vereador Valter do Nascimento: 707/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua
Almirante Barroso - Vila Margarida. Indicação da Vereadora Raquel Borges
Spada: 708/21 - Solicita roçada na UBS "Dr. Ricardo Franklin Mello" - Parque
Minas Gerais. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 709/21 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão das seguintes vias públicas: Rua Lúcio
Ferraz Encarnação, Rua Construtor Avando dos Santos, Rua Roberto Landell de
Moura, Rua Anuar Haddad, Rua Emílio Roli, Rua Pedro Fantinatti, Rua Corino
Martins de Oliveira, Rua Cláudio Luís dos Santos, Rua Benedito Ribeiro e Rua
Vereador Dr. Michel Abdo Tanus - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 710/21 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Andrelino Rosa Miranda - Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 711/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Vicente Ernesto
de Lucca - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 712/21 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", na Rua Brasil, no
trecho entre as Ruas José Bonifácio e Olympio Coelho Tupiná. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 713/21 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua
Manoel Francisco de Angelo - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 714/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação

"tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Aparecida Madeira Santos - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 715/21 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua
Professor José Aparecido Gomes de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 716/21 - Solicita construção de balanção de concreto no
cruzamento da Rua Jornalista Miguel Farah com a Alameda Bráulio Alves de Moura Jardim Colúmbia. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 717/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade ou "quebra-molas" na Rua Gaspar Ricardo, no
trecho entre as Ruas Brasil e Pará. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 718/21 - Solicita o rebaixamento de guias para acessibilidade no canteiro
central da Avenida Horácio Soares, no cruzamento com a Rua Júlio Mori. Indicações
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 719/21 - Solicita sinalização
na rotatória da Rua Henrique Terçariol, na Vila Operária. 720/21 - Solicita pintura de
sinalização de solo, de maneira urgente, em todas as ruas que receberam o
recapeamento asfáltico. Indicações do Vereador Valter do Nascimento: 721/21 Solicita recapeamento asfáltico na Rua Eduardo Peres - Vila Christoni, nas
proximidades do CSU - Centro Social Urbano. 722/21 - Solicita poda de árvore na
Avenida Presidente Goulart, defronte ao nº 51 - Jardim Santos Dumont. Indicação do
Vereador Santiago de Lucas Angelo: 723/21 - Solicita limpeza completa na Rua
Rui Barbosa, entre a Ruas Governador Armando Sales e Campos Salles, nas
imediações da Secretaria Municipal da Cultura. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 724/21 - Solicita poda de árvore na EMEI "Abelardo Pinto" Vila Brasil. 725/21 - Solicita poda de árvore no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral
Santos", no Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari.
Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 726/21 - Solicita
roçada e limpeza na Avenida José Marques de Souza (CDHU), pois os moradores
estão com receio de aparecimento de animais peçonhentos. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 727/21 - Solicita implantação de uma escolinha de
futebol no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 728/21 - Solicita roçada no entorno do Campo de
Futebol da Sandiza. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 729/21 Solicita roçada na área verde da Rua José Joaquim Ferreirinha - Vila Nossa Senhora
de Fátima -, pois os moradores estão reclamando do mato alto e de animais
peçonhentos no local. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 730/21 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", na Rua
Marginal, lado direito da Rodovia Raposo Tavares, entre os quilômetros 379 e 381,
sentido bairro/centro - Jardim Guaporé. Indicações do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 731/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em todas as
ruas do Jardim Santos Dumont. 732/21 - Solicita a troca de lâmpadas que se
encontram queimadas nos postes da Rua José Teodoro Damasceno - Jardim Josefina.
733/21 - Solicita a roçada de mato na Rua João Moya Restoy, no Jardim Ouro Verde,
pois os moradores relatam o aparecimento de animais peçonhentos. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 734/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Patrícia Moura Criveli Formagio, defronte ao nº 34 - Núcleo
Habitacional Choso Misato. 735/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade

(lombada ou lombofaixa) na Avenida Horácio Soares, esquina com a Rua Mário
Tolotto. 736/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de
trânsito em todas as ruas e cruzamentos da Vila Perino. 737/21 - Solicita construção
de guias e sarjetas no entorno da área de lazer localizada entre as Ruas Hermínio
Joaquim dos Remédios, Romano Bordinhon e Professor Ivo Gilberti, no Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant. 738/21 - Solicita construção de boca de
lobo no cruzamento das Ruas Maria Cunha de Souza e José Maia de Oliveira Vicentino, no Parque Minas Gerais. 739/21 - Solicita capina, limpeza e pintura das
guias e sarjetas do Jardim Itamaraty. 740/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Júlio Mori, próximo à passagem de
pedestres sobre a linha férrea, no cruzamento com a Rua Orlando Tolotto. 741/21 Solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Raphael
Noschesi, defronte ao nº 462, no Jardim Itamaraty. 742/21 - Solicita implantação de
lombofaixa ou outro redutor de velocidade na Rua Brasil, defronte ao nº 243. 743/21
- Solicita a construção de escadaria com corrimão na Rua Vereador Geraldo
Bernardini, próximo ao cruzamento com a Rua Orlando Azevedo, para o acesso de
pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Parque Minas Gerais. 744/21 - Solicita capina,
limpeza e pintura nas guias e sarjetas do Jardim Independência. 745/21 - Solicita
construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Argemiro Batista das
Neves e Benedito Vida Leal. 746/21 - Solicita construção de balanção de concreto no
cruzamento das Ruas Argemiro Batista das Neves e João Leonel Caetano. 747/21 Solicita implantação de escolinhas de futebol de salão, voleibol, handebol e basquete,
para ambos os sexos, no Conjunto Habitacional Caiuá. 748/21 - Solicita construção
de pista de caminhada no canteiro da Rua Prof. Francisco Dias Negrão. 749/21 Solicita revitalização, bem como instalação de lâmpadas de LED, na Área de Lazer
308, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 750/21 - Solicita
implantação de horta comunitária no Jardim Guaporé. 751/21 - Solicita construção de
academia ao ar livre e pista de caminhada na sede da Associação de Moradores de
Bairro do Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 752/21 Solicita, com máxima urgência, limpeza em bueiro localizado na Avenida Santino
Brianezi, defronte ao nº 15. A seguir, a Segunda Secretária realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 48/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Isaías Procópio de Assis. Moção do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 49/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Gilberto Garcia Leal. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 50/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Cabral.
Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 51/21 - De pesar pelo falecimento do
Dr. Luis Felipe Fantinatti Lasanha. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada:
52/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Miguel Ferreira. Moção do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 53/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Luis Antônio Silva. Moções do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 54/21 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Júlio César Burati. 55/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Gustavo Teixeira Neto. Moções do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 56/21 De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Júlio Aquino. 57/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Rodolfo Miranda. Moção do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 58/21 - De congratulações à Associação Inclusiva das Pessoas com

Deficiência, em nome da Presidente Jaci Guimarães. Moção do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 59/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Frederico Gonçalves,
popularmente conhecido como "Lico do Bar da Vila Margarida". Moção do
Vereador Santiago de Lucas Angelo: 60/21 - De congratulações ao Programa
Barretesão, comandado pelo locutor Marcos Elias, completando 11 anos de grande
sucesso transmitido aos sábados pela Rádio Itaipu FM, levando entretenimento e
alegria aos munícipes de Ourinhos e região. Moção do Vereador Cícero de Aquino:
61/21 - De congratulações a Sra. Cássia Cristina Borges Palhas, pelos relevantes
serviços prestados no período em que esteve na Secretaria Municipal de Saúde.
Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 62/21 - De pesar pelo falecimento do
Sr. Francisco Moreira da Silva (Chicão Eletricista). 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. Fez pedido de destaque o Senhor Vereador
Cícero de Aquino do Requerimento nº 458/2021. Não havendo mais pedido de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 443 a
481/2021 e as Moções nº s 58, 60 e 61/2021, com exceção da matéria destacada.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Roberta
Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Giovanni Gomes de Carvalho, Nilce
Araujo Garcia, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota
e Raquel Borges Spada. 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 as informações solicitadas através de
requerimentos. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário as matérias destacadas remanescentes da Sexta Sessão Ordinária e da
presente Sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 410/2021 de autoria
do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho que requer informações sobre a CIP Contribuição de Iluminação Pública -, informando o montante arrecadado nos anos
de 2020 e 2021, e especificando a destinação desses recursos. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 414/2021 de autoria do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer informações sobre a possibilidade
de se disponibilizar os veículos oficiais do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos - IPMO, Superintendência de Água e Esgoto SAE e da Prefeitura Municipal, para transportar os idosos sem condições aos locais
de vacinação contra a Covid-19. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 417/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer
informações sobre o cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação

Ambiental (TCRA) nº 103.210/2019, no qual se firmou o compromisso de plantio de
913 mudas de espécies arbóreas nativas na Área de Proteção Permanente (APP) do
Córrego da Chumbeadinha, bem como informações a respeito de uma solução para a
manutenção das águas pluviais, tanto no lago como no córrego. Fez o uso da palavra
a Senhora Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão
o Requerimento nº. 438/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que
reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 257/2021, que solicita implantação de
redutores de velocidade (lombadas) na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, em ambos
os sentidos, próximo ao Hotel Ibis e outra, também em ambos os sentidos, próximo à
Rotatória Silvestre Palermo, a fim de evitar atropelamentos dos patos do lago, pois
são atração do local para a população. Fizeram o uso da palavra a Senhora Vereadora
Nilce Araujo Garcia e os Srs. Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 439/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia
que reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 258/2021, que solicita a instalação de
câmeras de videomonitoramento e limpeza periódica do Lago Maria Aparecida
Pedrotti Gomes, pois está todo poluído com garrafas e lixo. Fez o uso da palavra a
Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 458/2021 de autoria dos Vereadores Roberta Stopa,
Giovanni Gomes de Carvalho, Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva que requer informações sobre a possibilidade de ser estipulado um valor, a ser
pago na folha de pagamento aos professores da rede pública, para aquisição e
manutenção do material utilizado no trabalho remoto e de fornecimento de recursos
tecnológicos para os alunos. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero
de Aquino, Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Na sequência, fizeram o uso da palavra livre na tribuna os Senhores
Vereadores Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada e Cícero de Aquino. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou do plenário a
supressão do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos.
O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO
por unanimidade. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos 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. Logo
após, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para
verificação do quórum regimental: 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, Santiago de Lucas Angelo, Valter
do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na
Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão o Veto Total nº 1/2021

proveniente do Prefeito Municipal que veta integralmente o Projeto de Lei nº
01/2021 de autoria do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho, que reconhece como
essenciais para a população de Ourinhos as atividades na forma que especifica.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou aos
funcionários da Secretaria da Casa que distribuíssem as cédulas de votação aos
Senhores Vereadores. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada de
votação para que os Srs. Vereadores colocassem as cédulas de votação na urna. Logo
após, o Sr. Presidente solicitou a presença dos Srs. Vereadores Fernando Rosini,
Roberta Stopa e Luiz Donizete Bengozi para acompanharem a apuração da contagem
dos votos e declarou o resultado como MANTIDO o Veto Total nº 1/2021 com oito
(8) votos favoráveis. Dando continuidade, foi colocado em discussão o Projeto de
Lei nº 08/2021 do Vereador Fernando Rosini que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Odilon Dupas). Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretário se
havia orador inscrito para explicação pessoal. Fizeram o uso da tribuna livre a
Senhora Vereadora Raquel Borges Spada. Em seguida, o Senhor Presidente
suspendeu a sessão e solicitou que o Primeiro Secretário Anísio Aparecido Felicetti
assumisse a presente sessão ordinária. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário deu
continuidade à explicação pessoal na tribuna livre. Fizeram ainda o uso da palavra os
Senhores Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e Cícero de Aquino. O Senhor
Primeiro Secretário suspendeu a sessão para que o Sr. Presidente reassumisse a
sessão. Reaberta a sessão, continuaram fazendo o uso da palavra livre a Senhora
Vereadora Roberta Stopa e o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Cícero de
Aquino. Não havendo mais orador inscrito, 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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