ATA DA NONA 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 quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e cinco
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 Nona 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 Florencio
Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino,
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 (treze
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 da Sra. Eliana Marques Sanchez,
Sra. Maria de Lourdes Tonderys, Sr. Clodoaldo de Souza, Sr. Emílio Madeira, Sra.
Jéssica Correa dos Santos Figueiredo e Sr. Arnaldo Acosta Chimenes Filho. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho solicitou um minuto
de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 em Ourinhos. Por questão de
ordem, a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos do Sr. Arnaldo Alegria e Sr. Eliezer Urol Turco. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento da Sra. Jéssica Correa dos Santos Figueiredo. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou a consignação da sua
presença e também um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Arnaldo Alegria e
Sra Maria de Lourdes. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florencio
Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Adenilson Roberto
Nascimento. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Roberta Stopa solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento da recém-nascida Liz Vitória Barbosa. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Adenilson Roberto Nascimento. Por questão de
ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos de todas as vítimas da Covid-19, do Sr. Eliezer Urol Turco e do Sr.
Armando Volpe. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo também solicitou
um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Sol Farias e do Sr. Clodoaldo de
Souza. Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores, o Sr. Presidente declarou um
minuto de silêncio com profundos sentimentos de todos os membros desta Casa de

Leis para todos os familiares e amigos dos munícipes citados, como também em
homenagem às vítimas da Covid-19 registradas na última semana até esta data. Logo
após, 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 Oitava Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por
unanimidade. A seguir, 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 217, 259, 260, 283, 304,
308, 309, 363, 364, 433, 436 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimentos
An
n° s 347, 352 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n° s 288, 315
do Vereador Cícero
de Aquino; Requerimentos n°s 248, 249, 278, 318 do Vereador
C
Fernando Rosini; Requerimentos n° s 254, 265 do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho; Requerimentos n° s 188, 269, 273, 329 do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva; Requerimentos n° s 198, 391, 393 do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi; Requerimentos n° s 62, 173 da Vereadora Raquel Borges Spada;
Requerimentos n° s 246, 325 da Vereadora Roberta Stopa. Ofício OF/CG/144/2021,
da CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ , que encaminha
pedido de apoio a Câmara, diante do Projeto de Lei nº 119/2021, que tramita na
ALESP, que dispõe sobre o remanejamento das emendas parlamentares individuais de
execução obrigatória para compra de vacinas (COVID-19) para os municípios, nos
termos que especifica. Ofício OF. MB Nº 00474/21-SP, do DEPUTADO ESTADUAL
MAURO BRAGATO, referente ao Requerimento nº 256/2021, de autoria do nobre
Vereador Alexandre Araujo Dauage (Alexandre Zóio), solicitando verificar a
possibilidade de implantação do Serviço de Atenção e Cuidado da Saúde Bucal da
Pessoa com Deficiência, junto à unidade do AME “Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues”. Ofício da Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos Ltda, sob o
protocolo nº 324/2021-00, de 05/04/2021, que encaminha ofício alertando que
encaminhou ao prefeito pedido de solução urgente para readequação de equilíbrio
econômico financeiro para evitar possível colapso na prestação de serviço público de
transporte coletivo da cidade, que afetará toda a população, pois se encontra com
dificuldades e impossibilidade de manutenção da operação, nos termos especificados.
OFÍCIO Nº 056/2021/GAB/PRES/COREN-SP, do CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, em resposta ao Ofício nº 11/09/2021, que
encaminhou o Requerimento nº 34/2021, que requer informações junto ao COREN
sobre a possibilidade de serem realizados estudos objetivando a instalação de uma
repartição do Conselho Regional de Enfermagem no município de Ourinhos. Ofício
nº 094/2021, do Departamento Regional de Saúde de Marília – Assistência de
Gabinete, em resposta ao Requerimento nº 289/2021, de autoria do Vereador Éder
Mota. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação
da sua presença. 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. Em seguida, o Senhor
Presidente comunicou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei
nº 15/2021 da Vereadora Roberta Stopa que dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Praça das Artes). A matéria anunciada será encaminhada às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o
regimento interno. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação
emitido ao Projeto de Resolução nº 05/2021: Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº 05/2021. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Vereadora Nilce Araujo Garcia, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em
Defesa dos Animais no município de Ourinhos, esta Comissão observou ser
necessária a supressão do trecho “como também dever-se-á integrar membros
voluntários da comunidade que tenham expertise no combate da causa animal,
totalizando um máximo de 10 integrantes” do artigo 2º, conforme orientação
jurídica. Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 5 de abril de
2021. Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti –
Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. Realizada a leitura do parecer
e por contar com alteração sugerida pela Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Resolução nº 05/202, o Senhor Presidente colocou em votação o parecer,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação
emitido ao Projeto de Resolução nº 06/2021: Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº 06/2021. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Mesa Diretora, que dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder
Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial, 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, 5 de abril de 2021. Carlos Alberto Costa
Prado - Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre
Florencio Dias – Membro. Os projetos de resolução cujos pareceres acabam de ser
lidos serão deliberados na ordem do dia da presente sessão ordinária. Na sequência, o
Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 9ª.
Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 550/21 - Requer
informações sobre o protocolo da vacina antirrábica no município de Ourinhos,
esclarecendo em que condições são aplicadas, qual a sua eficácia, como é o protocolo
com animais em situação de rua, qual o número de doses aplicadas, como é feita a
divulgação e qual a data-base em cada campanha. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 551/21 - Requer informações da Administração Pública
Municipal, bem como do setor responsável, sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à implantação de semáforo de três tempos no cruzamento da Avenida

Domingos Camerlingo Caló com a Rua Antônio Bertagnoli, haja vista o intenso fluxo
de veículos no local e em alta velocidade. Requerimento do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 552/21 - Requer relação com os nomes dos servidores
nomeados, do ano de 2020 até a presente data, em cargos de comissão das autarquias,
especificando os cargos que estão ocupando, bem como anexar declaração de cada
servidor sobre grau de parentesco nas autarquias (nepotismo), conforme Súmula 13 e
a Lei Municipal nº 6.217/2015. Requerimento do Vereador Fernando Rosini:
553/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na quadra
poliesportiva do Jardim Eldorado. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo: 554/21 - Encaminha abaixo-assinado de moradores do Bairro da Sobra Água do Lageadinho, solicitando manutenção e melhorias na Estrada Municipal da
Sobra. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 555/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se firmar parceria com o Governo Estadual ou Governo
Federal, através de Secretaria ou Ministério responsáveis pelo setor de habitação, a
fim de viabilizar programa de construção de casas para a população de baixa renda.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 556/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir vestiário, com chuveiros e
banheiros, bem como reformar a arquibancada do campo de futebol do Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 557/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a Praça Prefeito Dr. Teodoreto Ferreira Gomes, no
Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground, academia de saúde, pista de
caminhada, bancos, etc. 558/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias no calçamento da Praça João Fonseca, na Vila Kennedy. 559/21 Requer informações, junto à Vigilância Sanitária, sobre a possibilidade de se
fiscalizar as casas que possuem lixos recicláveis em seus quintais. 560/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de ginástica, zumba e
capoeira na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia, para ambos os sexos. 561/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de ar condicionado em
todas as salas de aula da EMEF "Profa. Nilse de Freitas". 562/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre na Praça Manoel
Lopes, na Vila São José. 563/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para construir rotatória na confluência das Ruas Pedro Migliari
"Tico", Ataliba Leonel e João Villar Péres. 564/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias e ampliação do calçamento do Sistema de
Recreio Henrique Fittipaldi, no Jardim América, ratificando o Requerimento nº
891/2020. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 565/21 - Encaminha
abaixo-assinado de munícipes requerendo adequação da sinalização de trânsito e
implantação de redutores de velocidade nas Ruas Maria José Milani e Adalberto Dias
Bogado. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 566/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de
redutores de velocidade desde a Rodovia Mello Peixoto até o Paredão,
principalmente defronte ao Memorial Garden Cemitério Parque, bem como na
Estrada da CESP até o Paredão, nas entradas e saídas de veículos, e também seja
estudada a necessidade de instalação de placas sinalizando a entrada e saída de
veículos longos no cruzamento da Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal com a

Estrada da CESP. Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 567/21 Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar reparos na Rua Francisco
Robles Godoy, em frente à Praça Demétrio Pedraça, no Jardim Ouro Verde, onde
houve vazamento de água e o local encontra-se na terra, sem asfalto, com uma
“cratera” com certa profundidade há vários meses. Requerimentos do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 568/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de revitalização na área da Associação de Moradores da Vila
São Luiz (Praça Dr. João Bento). 569/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de revitalização da Praça Melo Peixoto - Centro.
Requerimento dos Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Carlos
Alberto Costa Prado: 570/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
incluir os funcionários de farmácias, casas lotéricas, postos de combustível,
supermercados e outros trabalhadores que atuem em serviços considerados
essenciais, como prioritários na vacinação contra o COVID-19. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 571/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar melhorias no trevo de acesso à Vila Boa Esperança, na junção entre a
Rodovia Raposo Tavares com as Ruas Prof. Cândido Barbosa Filho e Orlando
Azevedo, pois o trevo gera confusão ao fluxo normal do trânsito, no que se refere a
sinalização, iluminação, preferencial, dentre outras necessidades. Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 572/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
247/2021, que requer a intervenção do Prefeito Municipal para agendamento de
reunião entre a administração municipal, a diretoria da Santa Casa, os representantes
do IAMSPE e o Mandato Coletivo ENFRENTE! para dialogar e buscar uma solução
com vistas à reativação do convênio. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 573/21 - Requer informações da Administração Pública sobre a dispensa de
funcionários e contratação de novos funcionários, bem como informações, através de
cópias, se há uma empresa contratada pela atual gestão para administrar a UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho". Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
574/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na área
verde existente na Rua Angelina Victória Pecine Varago. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 575/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre os planos e ações visando aumentar o número
de médicos pediatras na rede pública de saúde. 576/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre os planos e ações visando aumentar o número
de médicos cardiologistas na rede pública de saúde. Requerimento dos Vereadores
Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de
Aquino e Roberta Stopa: 577/21 - Requer informações relativas à nomeação e
exoneração de todos os cargos públicos ou funções de confiança do Sr. Donay da
Silva Jacintho Neto, com remessa de cópia integral de toda documentação e atos
administrativos correspondentes e respectivos. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 578/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
353/2021, que requer esclarecimentos com relação ao valor do Fundo de
Compensação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
referente aos anos de 2017 à 2020, bem como relação dos equipamentos adquiridos
no período e, se tais já foram patrimoniados, se digne apresentar a relação dos bens

com a respectiva numeração, informando, ainda, qual o critério adotado para a
compensação do Fundo. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 579/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na captação de
águas pluviais na Rua Rufino Benitez, próximo ao nº 48. Na sequência, a Segunda
Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 789/21 - Solicita roçada e limpeza no
canteiro central em toda a extensão da Avenida Henrique Migliari, pois o mato
atrapalha a visão dos motoristas nos cruzamentos. 790/21 - Solicita instalação de
lâmpada no poste da Rua Adelávio Zimmermann, defronte ao n° 175. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 791/21 - Solicita pintura de sinalização de solo
em toda a extensão da Rua José Teixeira Penna. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 792/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Francisco Carlos de
Arruda Leite, defronte aos n°s 307 e 357. 793/21 - Solicita melhorias na pintura de
sinalização de solo no cruzamento entre a Avenida Domingos Camerlingo Caló e a
Rua Antônio Bertagnoli. 794/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade
"quebra-molas" próximo ao cruzamento entre a Avenida Domingos Camerlingo Caló
e a Rua Antônio Bertagnoli. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
795/21 - Solicita a realização de serviços de fresagem (cascalho asfáltico) na Rua
Joaquim Gomes da Silva, paralela à UBS "Região Oeste" - Jardim São Judas Tadeu.
796/21 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Manoel da Borba Gato e Manoel Preto, no Jardim dos Bandeirantes. 797/21 - Solicita
pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação para limite de
velocidade máxima permitida em todas as ruas do Jardim Manhatan. 798/21 - Solicita
poda de árvores, pintura de sinalização de solo e limpeza de “bocas de lobo”, de guias
e sarjetas, na Rua Olavo Ferreira de Sá. 799/21 - Solicita capina, limpeza e pintura
das guias e sarjetas em todo o Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira
Sândano Migliari. Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 800/21 - Solicita
recapeamento asfáltico na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximo à Empresa
Colchões Castor. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 801/21 Solicita pintura de solo da Praça Ítalo Ferrari - Vila Odilon. 802/21 - Solicita capina,
limpeza e pintura das guias e sarjetas do Jardim Guaporé, Jardim Industrial, Vila São
Luiz e Vila Nova Christoni. 803/21 - Solicita a implantação de balanção de concreto
na Rua Maria Cunha de Souza, próximo ao cruzamento com a Praça Nelson de
Camargo Nascimento - Parque Minas Gerais. 804/21 - Solicita a construção de
escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo ao cruzamento com a
Rua Brasil, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Perino.
805/21 - Solicita instalação de bebedouro com água potável e refrigerada na Praça
Olivério Mercante - Conjunto Residencial Cezira Sândano Migliari. 806/21 - Solicita
implantação de aulas de dança no Centro Social Urbano - CSU. 807/21 - Solicita a
construção de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo ao
cruzamento com a Rua 13 de Maio, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo
Tavares - Vila Perino. 808/21 - Solicita instalação de placas de limite de velocidade e
pintura de sinalização de solo ao longo de todas as ruas do Jardim Nazareth. 809/21 Solicita, com urgência, obras de recuperação no balanção de concreto situado no

cruzamento entre as Ruas Duque de Caxias e Japão. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 810/21 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombofaixas
ou "quebra-molas") defronte ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". 811/21
- Solicita implantação de redutores de velocidade (lombofaixas ou "quebra-molas")
na Rua Jamil Chequer, defronte ao nº 450. 812/21 - Solicita roçada ao longo de toda a
extensão da Rua Prof. Francisco Dias Negrão e no trecho compreendido entre as
Ruas Abdallah Abujamra e Clóvis de Araújo Macedo Filho. 813/21 - Solicita a
revitalização, bem como instalação de academia da saúde, ao ar livre, na Praça
Nelson de Camargo Nascimento. Indicação da Vereadora Roberta Stopa: 814/21 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Zaia Merege Farah e
Orlando Tolotto, no Jardim Santa Felicidade. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 815/21 - Solicita troca de lâmpada na Rua Manoel dos Reis, defronte ao nº
260, poste 1463. 816/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua João Maria
Camargo, defronte ao nº 313, no cruzamento com a Rua Fernando Sanches. 817/21 Solicita reparos/melhorias no asfalto no cruzamento das Ruas Paschoal Pagani e
Ovídio Gregório de Jesus. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 818/21 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos”, em todas
as ruas do Jardim do Sol e Jardim do Sol II, devido às chuvas que causaram danos.
Indicações do Vereador Luiz Donizetti Nemgozi: 819/21 - Solicita manutenção na
iluminação pública na Rua Virgílio Varago - Vila Vilar. 820/21 - Solicita a troca de
lâmpada inoperante no poste na Rua Apuco Tavares de Souza, ao lado do nº 240 Vila São José. 821/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Olavo
Ferreira de Sá, esquina com a Rua Cardoso Ribeiro. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 822/21 - Solicita revitalização da Praça Attílio Marcusso Jardim das Paineiras. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 823/21 - Solicita
troca de lâmpadas queimadas na Rua Ezequias Nogueira de Souza, próximas ao nº
549 (postes 29/606 e 27/606). Indicação do Vereador Valter do Nascimento:
824/21 - Solicita pintura de sinalização de solo nas Ruas Kólio Teshima e Ezequias
Nogueira de Souza, próximos aos nº 102 e 177 - Jardim América. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 825/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua
Adalberto Dias Bogado, defronte aos nº s 21 (poste 1/778), 71 (poste 5/788) e 101
(poste 7/788). Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias: 826/21 - Solicita
roçada e limpeza na pista de caminhada da Avenida Vitalina Marcusso (Fatec).
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 827/21 -- Solicita troca de lâmpadas
queimadas na Rua Wolnei Fragão Silva, atrás do "Ourinhos Plaza Shopping". 828/21
- Solicita troca de lâmpada queimada na Rua João Villar Péres, defronte ao nº 184, no
Jardim Estoril. 829/21 - Solicita retirada de galhada na Rua Satoro Maeda, em frente
ao nº 785, na Vila São Luiz. 830/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico
ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Elziro Ribeiro da Silva, no
Jardim Brilhante. 831/21 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Júlio Mori, em
frente ao nº 692, poste 56/1006. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 832/21 - Solicita melhorias na rede de galerias de águas pluviais da Rua
Henrique Pontara, próximo ao cruzamento da linha férrea, de forma a evitar as
constantes inundações que ocorrem no local. Indicações do Vereador Valter do
Nascimento: 833/21 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento entre as

Ruas Barão do Rio Branco e Pedro de Toledo. 834/21 - Solicita instalação de placas
de trânsito no início da Rua Eduardo Peres, próximo ao cruzamento com a Rua Barão
do Rio Branco. 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 Carlos Alberto Costa
Prado: 71/21 - De pesar pelo falecimento de Sílvio Andrino. Moção do Vereador
Cícero de Aquino: 72/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Raul Sérgio Chaves.
Moção do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 73/21 - De
congratulações à Eduardo Bogado Carvalho, pela aprovação na FAMEMA Faculdade de Medicina de Marília. Moção dos Vereadores Alexandre Araújo
Dauage e Cícero de Aquino: 74/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos
Dafara. Moção dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Valter do
Nascimento: 75/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antonio Carlos Pressoto.
Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 76/21 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Regina Torrezan. Moções do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 77/21 De pesar pelo falecimento do Sr. Armando Volpe. 78/21 - De pesar pelo falecimento
do Sr. João Vaz. A moção de congratulação lida será deliberada no presente
expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino 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 Roberta Stopa dos
Requerimentos nº s 565 e 572/2021; o Senhor Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva do Requerimento nº 575/2021; o Senhor Vereador Cícero de
Aquino do Requerimento nº 577/2021; a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia do
Requerimento nº 550/2021; o Senhor Vereador Éder Júlio Mota do Requerimento nº
555/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em
discussão os Requerimentos nº s 550 a 579/2021 e a Moção nº 73/2021, com exceção
das matérias destacadas. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho. 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 da
sessão presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 550/2021 de
autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer informações sobre o protocolo
da vacina antirrábica no município de Ourinhos, esclarecendo em que condições são
aplicadas, qual a sua eficácia, como é o protocolo com animais em situação de rua,
qual o número de doses aplicadas, como é feita a divulgação e qual a data-base em
cada campanha. Fez o uso da palavra a Sra 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. 555/2021 de autoria do
Vereador Éder Júlio Mota que requer informações sobre a possibilidade de se firmar

parceria com o Governo Estadual ou Governo Federal, através de Secretaria ou
Ministério responsáveis pelo setor de habitação, a fim de viabilizar programa de
construção de casas para a população de baixa renda. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 565/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que encaminha
abaixo-assinado de munícipes requerendo adequação da sinalização de trânsito e
implantação de redutores de velocidade nas Ruas Maria José Milani e Adalberto Dias
Bogado. Fez o uso da palavra a Sra. 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. 572/2021 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
247/2021, que requer a intervenção do Prefeito Municipal para agendamento de
reunião entre a administração municipal, a diretoria da Santa Casa, os representantes
do IAMSPE e o Mandato Coletivo ENFRENTE! para dialogar e buscar uma solução
com vistas à reativação do convênio. Fizeram o uso da palavra a Sra Vereadora
Roberta Stopa e o Sr. 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. 575/2021 de autoria do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado que requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, sobre os planos e ações visando aumentar o número de médicos
pediatras na rede pública de saúde. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de Aquino, Alexandre Araújo Dauage,
Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº. 577/2021 de autoria dos Vereadores Giovanni
Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de Aquino e
Roberta Stopa que requer informações relativas à nomeação e exoneração de todos os
cargos públicos ou funções de confiança do Sr. Donay da Silva Jacintho Neto, com
remessa de cópia integral de toda documentação e atos administrativos
correspondentes e respectivos. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em
seguida, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Alexandre Araújo
Dauage, Raquel Borges Spada, Nilce Araujo Garcia e Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva. O Senhor Presidente suspendeu a sessão ordinária para que o VicePresidente Carlos Alberto Costa Prado assumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi
dada a continuidade do uso da palavra livre. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador
Éder Júlio Mota. O Senhor Vice-Presidente suspendeu a sessão para que o Presidente
reassumisse a presidência. Reaberta a sessão, continuou fazendo o uso da palavra
livre o Sr. Vereador 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 apreciação do plenário o Projeto de Resolução nº 5/2021 de autoria da
Vereadora Nilce Araujo Garcia que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em
Defesa dos Animais no Município de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra a Senhora
Vereadora Nilce Araujo Garcia, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage, a Senhora
Vereadora Roberta Stopa, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti e a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Com a aprovação do Projeto de
Resolução nº 5/2021, o Senhor Presidente designou as Sras. Vereadoras Nilce Araujo
Garcia e Roberta Stopa, os Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Fernando
Rosini e Carlos Alberto Costa Prado para, sob a presidência da primeira Vereadora
citada, integrarem a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais no Município de
Ourinhos. Foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº 6/2021 da Mesa
Diretora que dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder Legislativo ao
Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial. Ninguém querendo fazer 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 as Sras. Vereadoras Roberta Stopa, Nilce Araujo Garcia, os Senhores
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de Aquino, Anísio
Aparecido Felicetti e Alexandre Florencio Dias. Não havendo mais orador inscrito, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Nona 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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