ATA DA DÉCIMA 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 décimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas
e sete 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 Décima 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. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um
minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Rui Andrade de Arruda e do Sr.
Vanderlei Antônio de Mendonça. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Celso
Luís. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Fernando Rosini solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos da Sra. Zoraide Aparecida de Moraes Leite e do Sr.
Antônio Vanderlei Pires. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo
Dauage solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Zoraide Aparecida
de Moraes Leite e do Sr. Wellington de Oliveira Quirino. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Everaldo Justino Vieira e da Sra. Márcia Cristina Yamashita. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio em
homenagem às vítimas da Covid-19 e pelos falecimentos da Sra. Neide Rodrigues
Bertinati e da Sra. Ângela Maria. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Roberta
Stopa solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Marisa Barletto. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Márcia Cristina Yamashita. 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 Nona 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 146, 218, 242, 244, 311, 317, 323, 335, 338/2021 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos n° s 330, 353, 381/2021 do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n° s 297, 298, 301, 302, 303,
306, 371, 386, 387/2021 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento n° 366/2021
do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos n° s 225, 268, 366,
419/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; Requerimento n°
313/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimento n° 296/2021 da
Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício nº DR7-0189/2021, do DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM, em resposta aos Requerimentos nº s 361, 401 e
424/2021, do Vereador Anísio Felicetti. Protocolo R-325/2021-04, que registra o
Ofício SMPF-44/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, que encaminha Boletins de Caixa e Diários de Tesouraria, referentes a o
período de 29/01/2021 a 26/02/2021, dos n° s 20 ao 38. 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. O Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 16/2021 do Prefeito
Municipal que altera dispositivos da Lei nº 5.810, de 28 de junho de 2012, que dispõe
sobre o Regime Próprio de Previdência do Município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Resolução nº 7/2021 de autoria dos Vereadores Raquel
Borges Spada, Alexandre Araújo Dauage, Fernando Rosini, Éder Júlio Mota e Valter
do Nascimento que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a apurar
denúncias de pessoas imunizadas contra o Coronavírus (COVID-19) em nosso
Município, mesmo sem pertencer aos grupos prioritários, visto que a Portaria
GM/MS nº 69, de 14 de janeiro de 2021, estabelece que, dentre outros registros, deve
constar no sistema de informação o Grupo Prioritário ao qual pertence a pessoa
vacinada. O Senhor Presidente informou que o Projeto de Lei nº 16/2021 será
encaminhado às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres,
enquanto que o Projeto de Resolução nº 07/2021, será deliberado na ordem do dia de
acordo com o mandamento regimental. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de
Justiça e Redação emitidos aos Projetos de Lei nº s 12 e 15/2021 e ao Projeto de
Resolução nº 04/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 12/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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, 9
de abril de 2021. Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator; Anísio Aparecido
Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 15/2021. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Vereadora Roberta Stopa, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça
das Artes), 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, 9 de abril de
2021. Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti –
Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº 04/2021 Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa 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, 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, 9 de abril de 2021. Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator;
Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro.
A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº
09/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
09/2021 Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa da Mesa Diretora, que institui o programa de assistência à
saúde suplementar para os servidores da Câmara Municipal de Ourinhos, a Comissão
verificou ser necessário alterar a redação do artigo 1° para: Art. 1°. Fica instituído o
programa de assistência à saúde suplementar para os servidores da Câmara Municipal
de Ourinhos, consubstanciado no ressarcimento parcial de despesas com planos de
assistência à saúde médica e odontológica, ou intermediadores de serviços de saúde,
de escolha e responsabilidade do beneficiário. Assim, desde que realizada a alteração
apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 9 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 já contar com alteração sugerida pela Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 09/2021, o Senhor Presidente colocou em
votação o parecer, APROVADO por unanimidade. Os projetos, cujos pareceres
favoráveis acabam de ser lidos, poderão ser encaminhados às outras comissões desta
casa ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Logo em seguida, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 10ª. Sessão
Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 580/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se reivindicar junto aos órgãos competentes a

inclusão de padres no cronograma de vacinação contra a COVID-19 em nosso
Município. Requerimento dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Santiago
de Lucas Ângelo: 581/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir,
como prioridade, todos os advogados e oficiais de justiça na vacinação contra a
COVID-19. Requerimentos do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 582/21 Requer informações sobre a possibilidade de se divulgar, semanalmente, os remédios
que estão em falta na Farmácia Central. 583/21 - Requer informações sobre a nova
abertura do agendamento de vacinação contra a Covid-19, para os profissionais de
saúde. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 584/21 - Requer
informações da Administração Pública sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na Rua José Carneiro de Souza, próximo ao nº 64 - Residencial
Recanto dos Pássaros. 585/21 - Requer informações da Administração Pública,
Secretaria Municipal de Saúde e Comitê de Covid, sobre a possibilidade de se
disponibilizar os medicamentos Azitromicina 500 mg, Dexametasona 4 mg,
Ivermectina 6 mg e Dipirona 500 mg, para o tratamento precoce no combate à
infecção da Covid, tendo em vista que os medicamentos citados já vem sendo
prescritos a pacientes que vem testando positivo para Covid, haja vista que alguns
municípios como Chapecó-SC já adotaram esta prevenção e muitas famílias não
possuem recursos para compra de todos estes medicamentos. 586/21 - Requer
informações da Administração Pública e do Setor de Obras sobre quantos dias se leva
para que seja realizado a troca de uma lâmpada comum queimada, haja vista que a
cidade se encontra com vários postes inoperantes, devido as lâmpadas estarem
queimadas. 587/21 - Requer informações do setor responsável sobre a necessidade de
providências quanto ao morador da Rua Celso Francisco Barbosa no Jardim Anchieta
(próximo ao Campo Beira Rio), que vem acumulando lixo em terreno defronte a sua
residência, e o mesmo vem ateando fogo em pneus durante a noite. 588/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 270/2021, que solicita instalação de câmeras de
videomonitoramento no entorno da Praça Alberto Marques – “Sr. Liberto”, e na
rotatória defronte ao Centro POP. 589/21 - Requer informações sobre quantos
animais são castrados ao mês. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 590/21 - Requer informações se os médicos da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho" que atendem as crianças são profissionais da área pediátrica.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 591/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se adquirir um veículo para auxiliar nos
serviços dos agentes de endemias. 592/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se revitalizar a Praça João Fonseca, na Vila Kennedy, bem como instalar academia
da saúde, playground, pista de caminhada, bancos de concreto, dentre outros.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 593/21 - Encaminha abaixo-assinado
de moradores do Jardim dos Bandeirantes, que reivindicam a realização de estudos
técnicos para implantação de redutor de velocidade na Rua Manoel da Borba Gato,
entre a escolinha de futebol Nova Geração e a residência nº 21. Requerimento dos
Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 594/21 Requer informações da Administração Pública Municipal, da Procuradoria do
Munícipio e do Setor Responsável pelo Transporte Público (realizado através da
Empresa CCO - Circular Cidade de Ourinhos Grupo Avoa), sobre a diminuição de

veículos em horários de pico do transporte, causando assim super lotação.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 595/21 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se adquirir Cateteres de Poliuretano com
Revestimento Hidrofílico, tendo em vista que o mesmo já está pronto para uso, não
tendo a necessidade de uma preparação, reduzindo complicações, facilitando a
técnica e proporcionando autonomia àqueles usuários que possuem baixa destreza
manual. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 596/21 Requer informações sobre a possibilidade de se entregar remédios em casa para os
idosos, acamados e pessoas com mobilidade reduzida. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 597/21 - Requer informações sobre quais
ações a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social estão adotando para resolver as
diversas reclamações no atraso da entrega de cestas básicas. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 598/21 - Requer estudos sobre a
possibilidade de concessão de isenção de ITBI para os imóveis adquiridos pelo
Programa Casa Verde e Amarela, assim como são isentos os imóveis adquiridos pelo
Programa Minha Casa Minha Vida. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa:
599/21 - Requer informações sobre a transparência na divulgação de informativos
oficiais da Covid-19, da vacinação no site da Prefeitura de Ourinhos e sobre o
cumprimento da Lei Municipal nº 6.635/2021. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 600/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar palestras educativas que envolvam Serviço Social, Psicologia, Odontologia
e Enfermagem, para alunos das escolinhas de futebol nos bairros. 601/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área de Lazer Renée Machado
Branco Ferraro, com instalação de playground, academia da saúde, pista de
caminhada, bancos, etc. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
602/21 - Requer informações sobre a possibilidade de municipalização do serviço de
transporte público de Ourinhos. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo: 603/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha
de arrecadação de alimentos durante a vacinação contra a COVID-19, visando
destinar esses mantimentos para famílias que se encontram em situação de
vulnerabilidade. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 604/21
- Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar as manutenções
realizadas no Cemitério Municipal, bem como reparos, pintura e poda de árvores nos
espaços públicos do local. 605/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se ampliar o número de nutricionistas disponíveis na Rede Pública de Saúde. 606/21 Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de habitação no
Município de forma que facilite aos servidores públicos municipais a aquisição de
sua casa própria. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 607/21 Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar acesso separado,
exclusivamente, para atendimento pediátrico na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota e Valter
do Nascimento: 608/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se apurar a
demanda e realizar a vacinação de idosos que não receberam a segunda dose contra a
Covid-19. Requerimento dos Vereadores Carlos Alberto Costa Prado, Anísio
Aparecido Felicetti, Fernando Rosini, Éder Júlio Mota, Luiz Donizetti Bengozi,

Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas Angelo: 609/21 – Requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº. 16/2021. Os requerimentos apresentados
serão apreciados no presente expediente. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do Requerimento de Urgência apresentado:
Requerimento nº 609/2021 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 16/2021, que altera dispositivos da Lei nº 5.810, de 28 de junho de 2012, que
dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência do Município de Ourinhos e dá outras
providências. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais,
ouvido o douto Plenário, que seja apreciado em regime de urgência especial de
votação o Projeto de Lei nº 16/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que altera
dispositivos da Lei nº 5.810, de 28 de junho de 2012, que dispõe sobre o Regime
Próprio de Previdência do Município de Ourinhos e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: Após a apresentação da Lei nº 6.585/2020, fora estabelecido a cota
patronal em 18% (dezoito por cento). Entretanto, mesmo após a alteração legislativa
o município passou a aportar mensalmente recursos adicionais para a cobertura da
folha de benefícios previdenciários e ainda sim a meta atuarial não estava sendo
atingida. Diante deste quadro, a Consultoria Atuarial e a Diretoria Financeira do
IPMO avaliaram possibilidades de melhorar o fluxo mensal de receitas do plano e
definiram que a alternativa mais adequada e viável seria aumentar a alíquota patronal
de forma a permitir um fluxo mais adequado de receitas, eliminando a necessidade de
repasse de complementos como os ocorridos em 2020. Após estudo atuarial foi
sinalizada a necessidade eminente do aumento da cota patronal para 24% (vinte e
quatro por cento) já incluindo o valor destinado ao custeio administrativo do IPMO, o
que resultaria no favorecimento do resultado, com a possibilidade de rever o plano de
equacionamento do Déficit Atuarial, previsto no Decreto nº 7.282/2020, conforme
relatado no citado estudo. Por fim, importante ressaltar que a proposta de aumento da
alíquota patronal atende aos limites estabelecidos na legislação federal, uma vez que
não excede o dobro da contribuição dos servidores, conforme previsão disposta no
art. 2º da Lei Federal nº 9.717/1998. Assim sendo, solicito a apreciação do incluso
Projeto de Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 12 de abril de 2021, assinado pelos Vereadores Éder
Júlio Mota, Luiz Donizetti Bengozi, Santiago de Lucas Angelo, Fernando Rosini,
Carlos Alberto Costa Prado, Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti. Os
requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente, enquanto que o
de urgência será deliberado na Ordem de Dia. A seguir, a Segunda Secretária realizou
a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
835/21 - Solicita instalação de placas indicativas de limite de velocidade e pintura de
sinalização de solo ao longo de todas as ruas do Jardim Furlan. 836/21 - Solicita
instalação de placas de limite de velocidade e pintura de sinalização de solo ao longo
de todas as ruas do Jardim Estoril. 837/21 - Solicita reparos e melhorias na calçada
entre as Ruas Maria Pulcinelli Pelegrino e José Olímpio de Almeida, bem como
instalação de iluminação pública LED no local. Indicação do Vereador Fernando
Rosini: 838/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em todo o Jardim Guaporé. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
839/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) em

ponto estratégico na Rua Jamil Chequer - Loteamento Águas do Eloy. 840/21 Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua João Rodrigues,
defronte ao nº 616 - Residencial Vandelena Moraes Freire. 841/21 - Solicita a
construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Luiz Cyriaco de Carvalho
com a Avenida Vereador Múcio Correia da Silva. Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 842/21 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das
Ruas João Lopes Martins, Mário de Oliveira Branco e Manoel Corrêa Gordo, no
Jardim São Silvestre. 843/21 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Capitão Pedro
Moreira Coppietrs, em frente aos nº s 364 e 392 - Jardim Industrial. 844/21 - Solicita
instalação de poste de iluminação na Associação de Moradores de Bairros do Parque
Pacheco Chaves. 845/21 - Solicita limpeza de calçada na Travessa Tiradentes - Vila
Christoni. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 846/21 - Solicita troca de
lâmpada na Rua José Murilo, em frente ao nº 119, Vila São João. 847/21 - Solicita
troca de lâmpada na Rua Ângelo Barone, defronte ao nº 614, na Vila Soares.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 848/21 - Solicita instalação de
aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula da EMEF "Prof. Francisco
Dias Negrão". Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
849/21 - Solicita providências com relação a duas árvores situadas na esquina entre as
Ruas João Maria Camargo e Antônio Miguel Pereira, as quais encontram-se
infestadas de cupins. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 850/21 Solicita implantação de vagas de estacionamento 45 graus no canteiro central da Rua
do Expedicionário, entre os nº s 1.374 e 1.398. Indicações do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 851/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante
em poste situado na Rua Antônio de Souza Vianna, defronte ao n° 100. Indicação do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 852/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade, "quebra-molas" ou de outro tipo, na Avenida Henrique Migliari, nas
proximidades do n° 381. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
853/21 - Solicita a implantação de aulas de ginástica, para ambos os sexos, na EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron". 854/21 - Solicita a construção de balanção de
concreto no cruzamento das Ruas Manoel da Borba Gato e Fernão Dias Paes Leme Jardim dos Bandeirantes. 855/21 - Solicita a recuperação ou reforma, bem como
pintura de sinalização de solo, em todos os redutores de velocidade da Rua Joaquim
de Azevedo - Jornalista, na Vila Moraes. 856/21 - Solicita limpeza e canalização do
Córrego Água da Veada. 857/21 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e
sarjetas do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 858/21 - Solicita implantação de lombada
na Rua Gaspar Ricardo, nos arredores do n° 799. Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 859/21 - Solicita limpeza e desobstrução de boca de lobo situada
defronte à Casa da Borracha, na Rua do Expedicionário. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 860/21 - Solicita, com urgência, roçada e limpeza em terreno
situado atrás do Condomínio Riviera, na Rua José Justino de Carvalho. Indicação do
Vereador Valter do Nascimento: 861/21 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Orlando Migliari, no Jardim Ouro Verde. Indicação do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 862/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada) na Avenida Domingos Camerlingo Caló, imediações do n°.

1.441. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 863/21 Solicita pintura de sinalização de solo nas ruas recapeadas do Parque Pacheco Chaves
e Jardim Itamaraty. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 864/21 Solicita limpeza nas áreas verdes situadas na Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel Jardim das Paineiras. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 865/21 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", na Alameda
Djames Wilham Afonso - Parque Gabriela. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 866/21 - Solicita implantação de aulas de capoeira, para ambos
os sexos, na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 867/21 - Solicita implantação
de aulas de fanfarra e musicalização nas escolas municipais. Indicação do Vereador
Fernando Rosini: 868/21 - Solicita a implantação de lombada ou outro tipo de
redutor de velocidade na Rua Ovídio Gregório de Jesus, próximo aos nº s 668 e 680 Jardim Europa. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 869/21 Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Jorge Tibiriçá.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 870/21 - Solicita a troca de 42 lâmpadas
queimadas em toda a extensão na Avenida Vitalina Marcusso. Indicação do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 871/21 - Solicita melhorias na
iluminação pública na Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, pois estão ocorrendo muitas
reclamações de tentativa de assalto. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 872/21 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Ezelino
Zorio Maulen. 873/21 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Ezelino
Zorio Maulen. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 874/21 - Solicita poda
em três árvores plantadas no canteiro central da Avenida Fausto Matachana, no
cruzamento com a Rua Eurico Amaral Santos, haja vista que a altura das árvores vem
prejudicando a iluminação no local. 875/21 - Solicita providências, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Zeladoria, visando à limpeza de terreno/área verde
localizada na Rua José Carneiro de Souza, defronte ao n° 64, no Residencial Recanto
dos Pássaros, bem como instalação de placas indicando proibido descarte de lixo e
entulho. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de
direito, para as providências que solicitam. Na sequência, a Segunda Secretária
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 79/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Adenilson Roberto do
Nascimento. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 80/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Emílio Madeira. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo:
81/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Joel Antônio Faria. Moções do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 82/21 - De pesar pelo falecimento de José Carlos Neves
Lopes. 83/21 - De pesar pelo falecimento de Irene Avanzi. Moções do Vereador
Cícero de Aquino: 84/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Clodoaldo de Souza.
85/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes Tonderys. Moção do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 86/21 - De congratulações às
empresárias Carol Rapchan e Beth Bressanin, pela mobilização realizada no intuito
de arrecadar recursos para a aquisição dos capacetes Elmo, que serão utilizados na
Associação Santa Casa de Misericórdia e no Hospital "Covid" de Ourinhos. Moção
dos Vereadores Luiz Donizetti Bengozi e Cícero de Aquino: 87/21 - De pesar pelo

falecimento da professora Eliana Marques Sanches. Moção do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 88/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Reinaldo Diana.
Moção da Vereadora Roberta Stopa: 89/21 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Marisa Barletto, integrante do mandato Coletivo Enfrente! de Ourinhos para a
Legislatura 2021/2024. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 90/21 - De
pesar pelo falecimento de Everaldo Justino Vieira. Moção do Vereador Santiago de
Lucas Angelo: 91/21 - De congratulações e aplausos aos Policiais Rodoviários do
Pelotão de Ourinhos: 2º Sargento PM Ricardo Isaías Minucci de Lima, Sargento PM
Marcelo de Moura, Cabo PM Fábio Aparecido da Silva; Cabo PM Adilson Aparecido
Antonângelo e Cabo PM Renato Alexandre da Costas, pelos relevantes serviços
dedicados durante esses 20 anos de carreira, com muita seriedade, dedicação,
competência e profissionalismo, desejando sucesso e externando nossa gratidão aos
merecidos homenageados. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 92/21 –
De pesar pelo falecimento do Senhor Arnaldo Alegria. 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 593 e 599/2021; a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada dos Requerimentos nº 607 e 608/2021 e o Senhor
Vereador Anísio Aparecido Felicetti do Requerimento nº 591/2021. Não havendo
mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº
s 508 a 608/2021 e as Moções nº 86 e 91/2021, com exceção das matérias destacadas.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Giovanni Gomes
de Carvalho, Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre Araújo Dauage e Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido
Felicetti solicitou a retirada de destaque do Requerimento nº. 591/21. 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 as matérias destacadas da presente sessão. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 593/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que
encaminha abaixo-assinado de moradores do Jardim dos Bandeirantes, que
reivindicam a realização de estudos técnicos para implantação de redutor de
velocidade na Rua Manoel da Borba Gato, entre a escolinha de futebol Nova Geração
e a residência nº 21. 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. 599/2021 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que requer informações sobre a transparência na divulgação
de informativos oficiais da Covid-19, da vacinação no site da Prefeitura de Ourinhos
e sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 6.635/2021. Fizeram o uso da palavra a

Senhora 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.
607/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações
sobre a possibilidade de se disponibilizar acesso separado, exclusivamente, para
atendimento pediátrico na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Fizeram o uso da palavra a
Sra. Vereadora Raquel Borges Spada e o Sr. 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. 608/2021 de autoria dos
Vereadores Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota e Valter do Nascimento que requer
informações sobre a possibilidade de se apurar a demanda e realizar a vacinação de
idosos que não receberam a segunda dose contra a Covid-19. Fizeram o uso da
palavra o Sr. Vereador Valter do Nascimento e a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, fizeram o uso da palavra livre as
Senhoras Vereadoras Roberta Stopa, Raquel Borges Spada e o Senhor Vereador
Anísio Aparecido Felicetti. 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 Requerimento de Urgência nº 609/2021 de autoria dos Vereadores Santiago
De Lucas Angelo, Éder Júlio Mota, Carlos Alberto Costa Prado, Raquel Borges
Spada, Anísio Aparecido Felicetti e Fernando Rosini que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 16/2021 oriundo do Prefeito Municipal que altera
dispositivos da Lei nº 5.810, de 28 de junho de 2012, que dispõe sobre o Regime
Próprio de Previdência do Município de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com
quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente
nomeou o Vereador Éder Júlio Mota para atuar como Relator Especial ao Projeto de
Lei e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão,
o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do parecer:
Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei nº 16/2021. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da
Lei nº 5.810, de 28 de junho de 2012, que dispõe sobre o Regime Próprio de
Previdência do Município de Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter a

opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer,
salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 12 de abril de 2021, Éder Júlio Mota –
Relator Especial. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 16/2021 oriundo do Prefeito Municipal que altera
dispositivos da Lei nº 5.810, de 28 de junho de 2012, que dispõe sobre o regime
próprio de previdência do município de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº.
7/2021 de autoria dos Vereadores Raquel Borges Spada, Alexandre Araújo Dauage,
Fernando Rosini, Éder Júlio Mota e Valter do Nascimento que cria Comissão de
Assuntos Relevantes destinada a apurar denúncias de pessoas imunizadas contra o
Coronavírus (COVID-19) em nosso Município, mesmo sem pertencer aos grupos
prioritários, visto que a Portaria GM/MS nº 69, de 14 de janeiro de 2021, estabelece
que, dentre outros registros, deve constar no sistema de informação o Grupo
Prioritário ao qual pertence a pessoa vacinada. Fizeram o uso da palavra a Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada e os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Considerando o
pedido formulado verbalmente pelo Senhor Vereador Cícero de Aquino de
afastamento da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada da Comissão de Assuntos
Relevantes destinada a apurar denúncias de pessoas imunizadas contra o Coronavírus
(COVID-19) em nosso Município formada pela aprovação do Projeto de Resolução
nº 07/2021, o Senhor Presidente concedeu o tempo de cinco minutos para a Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada realizar suas devidas considerações e em seguida
que fosse colocado em votação o referido pedido. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Cícero de Aquino. Após as colocações realizadas pela Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada, o Senhor Presidente colocou em votação nominal o
requerimento do Sr. Vereador Cícero de Aquino que requer o afastamento da Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada da Comissão de Assuntos Relevantes em questão,
REJEITADO o requerimento com votos dez contrários e quatro votos favoráveis.
Aprovado o Projeto de Resolução nº 07/2021, o Sr. Presidente designou os
Vereadores Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Valter do
Nascimento e Alexandre Araújo Dauage para, sob a presidência da primeira,
integrarem a “Comissão de Assuntos Relevantes destinada a apurar denúncias de
pessoas imunizadas contra o Coronavírus (COVID-19) em nosso Município, mesmo
sem pertencer aos grupos prioritários, visto que a portaria GM/MS nº 69, de 14 de
janeiro de 2021, estabelece que, dentre outros registros, deve constar no sistema de
informação o grupo prioritário ao qual pertence a pessoa vacinada”. 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 os Senhores Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Fernando Rosini e Anísio Aparecido Felicetti. Não
havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Décima Sessão Ordinária. Para constar o
que ocorreu, lavrou-se a presente Ata que será submetida à apreciação do Douto

Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e
se encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------___________________
_________________
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