ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 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 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 Primeira 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,
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 e informou aos Senhores
Vereadores que haverá Sessão Extraordinária a ser realizada após a presente sessão,
conforme art. Nº 120 do regimento interno desta casa. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da
Sra. Roseli dos Santos e do Sr. Robson Aparecido Costa Prado. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento do Sr. José Carlos Cruz e da Sra. Silvana Silvestrini. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos do Sr. José Carlos Cruz. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora
Raquel Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Carlos
Cachale. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Roberta Stopa solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento da Sra. Conceição Pereira Machado de Souza. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um
minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Rodrigo Neves, Sr. Robson Aparecido
Costa Prado, Sra. Roseli dos Santos, Sr. Fernando Henrique Oliveira, Sr. Vitor
Fernades, Sr. José Carlos Cruz, Sra. Conceição Pereira Machado de Souza, Sra. Lúcia
Andrade e o casal Salvador e Olga. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Nilce
Araujo Garcia solicitou um minuto de silêncio em solidariedade à todos os familiares
das vítimas da Covid-19. O Senhor Presidente Santiago de de Lucas Angelo também
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Adilson Luiz de Oliveira,
do Sr. Robson Aparecido Costa Prado e Sr. José Carlos Cruz. 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. 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. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota
solicitou a consignação da sua presença. Logo após, o Senhor Presidente colocou em
votação a Ata da Décima 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 88 e 334/2021 do Vereador Alexandre Araújo
Dauage; Requerimento n° 184/2021 do Vereador Alexandre Florencio Dias;
Requerimentos n° s 25, 213, 240, 310, 360, 375, 376, 377, 382, 384, 403, 420, 421,
422, 430 e 434/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos n° s
230, 232, 236, 344, 345, 346, 349, 406 e 425/2021 do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado; Requerimentos n° s 93, 164, 267, 322, 367, 408, 411, 412 e 530/2021 do
Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos n° s 156, 250 e 446/2021 do Vereador
Éder Júlio Mota; Requerimentos n° s 395 e 544/2021 do Vereador Fernando Rosini;
Requerimentos n° s 155, 266 e 319/2021 do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho;
Requerimentos n° s 85, 195, 320, 321, 350, 351, 399, 407 e 413/2021 do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; Requerimentos n° s 392, 394 e 409/2021 do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimentos n° s 228 e 388/2021 da Vereadora
Nilce Araujo Garcia; Requerimentos n° s 07, 09, 35, 62, 280, 378, 380 e 418/2021 da
Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos n° s 1.916/2020 do Vereador
Santiago de Lucas Angelo; Requerimentos n° s 373 e 415/2021 do Vereador Valter do
Nascimento; Requerimento n° 337/2021 dos Vereadores Raquel Borges Spada, Anísio
Aparecido Felicetti e Valter do Nascimento; Requerimento n° 339/2021 dos
Vereadores Santiago de Lucas Angelo, Anísio Aparecido Felicetti, Carlos Alberto
Costa
Prado e
Raquel
Borges
Spada.
Ofícios
provenientes
da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS , em resposta aos
Requerimentos n°s: 411/2021 do Vereador Cícero de Aquino e 519/2021 do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ofício nº 77/2021/GAB, do GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL DE OURINHOS, à COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO criada para investigar a transição de empresas de gestão da UPA,
solicitando a dilação de prazo de 10 dias úteis para encaminhamento das cópias dos
documentos inseridos no Chamamento Público 03/2020, nos termos especificados.
Ofício nº 78/2021/GAB, do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
OURINHOS, à COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, solicitando a dilação de
prazo de 10 dias úteis para encaminhamento das cópias dos documentos inseridos no
Chamamento Público 03/2020, nos termos especificados. Ofício nº 81/2021/GAB, do
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OURINHOS , que esclarece os
motivos da atual situação vivenciada pela Santa Casa referente a falta de insumos e
medicamentos para pacientes com COVID-19, na forma que especifica. Ofício nº
10/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, que encaminha
Decreto nº 7.385, de 24 de março de 2021, que dispõe sobre abertura de Crédito

Extraordinário no orçamento vigente da PMO, para fins de enfrentamento à
pandemia, na forma que especifica. Ofício nº 11/2021, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, que encaminha Decreto nº 7.386, de 23 de
março de 2021, que dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário no orçamento
vigente da PMO, na forma que especifica. Ofício nº 31BPMI-048/100/21, do
Comandante da 1ª Companhia do 31º Batalhão da Polícia Militar do Interior, que
encaminha resposta ao Requerimento nº 285/2021. 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. O Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 17/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Milton Habermann). Projeto de
Lei nº 18/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que dispõe sobre a
proteção e cuidados com os animais comunitários e transitórios, abandonados nas
vias públicas do Município. Projeto de Lei nº 19/2021 de autoria do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado que dispõe sobre denominação de via pública (Rua José Roberto
Messias). Projeto de Lei nº 20/2021 de autoria do Prefeito Municipal que autoriza a
prorrogação dos mandatos dos membros dos conselhos municipais na forma que
especifica e dá outras providências. O Senhor Presidente informou que os Projetos
serão encaminhados às comissões competentes para elaboração dos respectivos
pareceres 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 13 e 14/2021; bem
como do Parecer Favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente, emitido ao Projeto de Lei nº 13/21: Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 13/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica e demais empresas que compartilhem sua
infraestrutura ao uso do espaço público dentro do que estabelece as normas técnicas
aplicáveis e promover o ordenamento e a retirada dos fios inutilizados, em vias
públicas do 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, 15 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 14/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que
dispõe sobre alteração do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB 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, 15 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 Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº
13/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de
energia elétrica e demais empresas que compartilhem sua infraestrutura ao uso do
espaço público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover o
ordenamento e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas do Município de
Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, 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 abril de 2021, Giovanni Gomes de
Carvalho – Presidente-Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Fernando
Rosini – Membro. 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. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças
e Orçamento emitidos aos seguintes protocolos: Protocolo R-283/2021-24, de
17/03/2021, referente ao Ofício nº SMPF/Contabilidade 37/2021, de 12 de março de
2021, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento
e Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de recursos que a
Prefeitura recebeu da União, no mês de fevereiro de 2021. Protocolo R-284/2021-28,
de 18/03/2021, referente aos boletins de caixa e os movimentos diários de tesouraria
da SAE, de nº s 20 a 31/2021, dos dias 29/01/2021 a 17/02/2021. Protocolo R325/2021-04, de 06/04/2021, referente ao ofício nº SMPF 44/2021, de 05 de abril de
2021, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento
e Finanças, que encaminha os boletins de caixa e os movimentos diários de tesouraria
da PMO, de nº s 20 a 38/2021, dos dias 29/01/2021 a 26/02/2021: Parecer do Relator
da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000283/2021-24 de 2021-0317, referente ao Ofício nº SMPF/Contabilidade 37/2021, de 12 de março de 2021, do
Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e
Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de recursos que a
Prefeitura recebeu da União, no 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 abril de 2021. Fernando
Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage- Vice-Presidente e Luiz
Donizetti Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do
Protocolo nº. R-00000284/2021-28 de 2021-03-18, referente aos Boletins de Caixa e os
Movimentos Diários de Tesouraria da SAE, de nºs 20 a 31/2021, dos dias 29/01/2021 a

17/02/2021, 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 abril de
2021. Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage- VicePresidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000325/2021-04 de 2021-04-06, referente ao Ofício nº
SMPF 44/2021, de 05 de abril de 2021, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto,
Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e
os Movimentos Diários de Tesouraria da PMO, de nº s 20 a 38/2021, dos dias
29/01/2021 a 26/02/2021, 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
abril de 2021. Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage- VicePresidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Dando continuidade, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 11ª. Sessão
Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 610/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 367/2021, que requer informações, junto ao setor
responsável e à Administração Pública Municipal, sobre a quantidade de funcionários
auxiliares de serviços gerais que efetuam a limpeza das escolas (EMEF'S e EMEI'S),
devido à pandemia. 611/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 91/2021,
que requer informações sobre a execução da Lei n° 6.515/2019, estabelecendo que
fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal, até o valor de 17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais) no
âmbito do Programa FINISA - FINANCIAMENTO à infraestrutura e ao saneamento,
nos termos da Resolução CMN n° 4.589, de 29 de junho 2017 e posteriores
alterações, destinados à construção de abrigos para passageiros de ônibus e
pavimentação/recapeamento de vias públicas, observada a legislação vigente, em
especial as disposições da Lei Complementar Federal n° 10.104/2000. 612/21 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 93/2021, que requer informações
sobre a execução das Leis nº s 6.421/2018 e 6.582/2020, que autorizam operações de
créditos para aquisição de equipamentos para modernização da iluminação pública,
investimentos na modernização da gestão pública e segurança pública.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 613/21 Requer cópia dos relatórios de atendimento de todos os médicos da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho", de janeiro de 2021 até a presente data, junto ao horário de expediente
de cada plantonista. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 614/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de valorização dos guardas patrimoniais da
Prefeitura Municipal, aumentando seu nível funcional. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 615/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 191/2021,
que solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Cecília Pires dos Santos,
próximo ao cruzamento com a Travessa Henrique Dias, haja vista que motoristas
costumam fazer a curva em alta velocidade, hábito que vem ocasionando danos à
propriedade dos moradores e risco de graves acidentes. 616/21 - Reitera, em seu

inteiro teor, a Indicação n° 63/2020, que solicita pintura de sinalização de solo, bem
como instalação de placas para deficiente físico, defronte ao Procon e ao Fórum.
617/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 412/2021, que requer
informações da Administração Pública Municipal e da Secretaria Municipal de
Educação, através de cópias, sobre o plano desenvolvido para que os professores
concursados e adjuntos desenvolvam o trabalho pedagógico em home office nos anos
de 2020 e 2021. Requerimento dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Roberta Stopa e Cícero de Aquino:
618/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 456/2021, que requer
informações sobre o pagamento das abonadas não usufruídas no ano letivo de 2020,
para os professores da Rede Pública Municipal. Requerimento dos Vereadores
Roberta Stopa, Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho e Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 619/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 457/2021, que 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).
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 620/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.320/2020, que solicita revitalização, bem como pintura, em
ponte metálica localizada na Rua Manoel da Borba Gato, que liga os Jardins Santa
Felicidade e Quebec, haja vista que a ponte citada se encontra totalmente sem pintura
para maior visibilidade dos moradores que fazem uso da mesma. 621/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.315/2020, que solicita iluminação LED ou de
qualquer outro tipo na praça localizada defronte à Rua Zulmira Lima dos Santos, na
Vila Operária, haja vista que o local se encontra totalmente na escuridão. 622/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.299/2020, que solicita restauração do
Contorno Clóvis Ferraz, atrás do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 623/21 - Requer informações
quanto à possibilidade de haver atendimento médico todos os dias na USF "Vereador
Adilson Ramon Monteiro Rodrigues". 624/21 - Requer informações quanto à
possibilidade de se fiscalizar as filas que vêm se formando no exterior das agências
bancárias do Município, pois não estão sendo respeitados os protocolos de prevenção
à COVID-19. 625/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar uma
barreira de contenção na Rua Padre Rui Cândido da Silva. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 626/21 - Requer informações quanto à
possibilidade de se executar melhorias na rotatória do cruzamento da Rua São Paulo
com a Rua Rio de Janeiro. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
627/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar cadeiras de
rodas aos munícipes que possuem enfermidades transitória ou permanente. 628/21 Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização viária
de solo no cruzamento das Ruas Leontino Ferreira de Campos e República - Vila
Odilon. 629/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
sinalização viária de solo nos bairros: Jardins Paris, Itamaraty, Oriental e Imperial,
Vilas Nossa Senhora de Fátima, Musa, Adélia, Odilon, São José e São Francisco,
Parque Pacheco Chaves, Loteamento Waldomiro Amaral Mello e Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 630/21 - Reitera, em seu inteiro

teor, o Requerimento nº 391/2021, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar dispositivo que impeça o descarte irregular de entulhos, bem como de
materiais inservíveis, nas margens da Rua Padre Rui Cândido da Silva, em trecho não
provido de pavimentação asfáltica. 631/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 201/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma
de execução de recapeamento asfáltico ou operação "tapaburacos" nas Ruas Maria
José Milani e Adalberto Dias Bogado - Residencial Recanto Pássaros II.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 632/21 - Requer
informações sobre como estão sendo ministradas as aulas de Soraban e do Sistema
Braille nas escolas da rede pública municipal, tendo em vista o atual momento.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 633/21 - Requer informações
referentes à Lei Municipal nº 6.619/2020, que institui no Munícipio de Ourinhos o
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e dá outras
providências. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 634/21 Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada, bem
como academia da saúde, playground e bancos de concreto na Praça Marcelo Arthuzo
da Silva, no Conjunto Habitacional Caiuá. 635/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir quadra coberta na EMEI "Vinicius de Moraes".
Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 636/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 180/2021, que requer informações referentes aos cargos
comissionados da Prefeitura Municipal. 637/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 92/2021, que requer informações sobre o plano municipal de
vacinação e o protocolo municipal sanitário para os serviços públicos. 638/21 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 83/2021, que encaminha abaixoassinado de moradores da Vila Odilon que reivindicam manutenção e pequenas obras
na quadra poliesportiva do Centro Comunitário da Vila Odilon, situado na Rua
Liberdade. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 639/21 Requer informações sobre a possibilidade das autoridades competentes oferecerem
suporte psicológico a indivíduos, grupos ou famílias, que sofrem com o processo de
luto causado especificamente pela COVID-19. Requerimentos do Vereador Cícero
de Aquino: 640/21 - Requer informações, junto à Administração Pública, do Setor de
Educação e do Conselho de Alimentação Escolar da Cidade de Ourinhos, sobre as
mudanças do Kit Alimentação. Requerimento do Vereador Fernando Rosini:
641/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar toda a iluminação
da Rodovia Raposo Tavares, principalmente os trevos de acesso aos bairros e Centro,
como também a nova iluminação do Trevo da Vila Brasil até a Tecnal e do Posto
Machado até o Distrito Industrial "Oriente Mori". 642/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de se incluir, como grupo prioritário da vacinação contra a COVID19, os motoristas de transporte público e de aplicativos, bem como os bancários.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 643/21 - Requer
informações sobre a existência de cronograma para revitalização de área de lazer
existente entre as Ruas Edu Aeris de Azevedo e José Barbieri - Conjunto Habitacional
"Profa. Helena Braz Vendramini". 644/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se alterar para mão única de direção a Rua Santa Mônica. 645/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se implantar guard-rail

(mureta de proteção) na Rua Olívio Minucci, no trecho paralelo ao Córrego Águas
das Furnas. 646/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta
comunitária na Vila Brasil. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
647/21 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nºs 303/2021,
1.247 e 3.709/2017, que requerem informações sobre a possibilidade de se instalar
redutor de velocidade na Avenida Miguel Cury, no bairro Nova Ourinhos.
Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 648/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se usar os valores arrecadados em multas referentes a maus
tratos contra animais, efetuadas através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
em beneficio da causa, como exemplo a compra de rações para o Banco de Ração.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 649/21 Requer informações e cópias de relatórios de quantos munícipes e de quais
municípios a UPA atendeu, diariamente, de janeiro de 2021 até a presente data,
especificando as especialidades procuradas. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 650/21 - Requer informações sobre a possibilidade de criação de
mais pontos de vacinação, como no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão
(Posto Central) e UBS "Dr. Hélio Migliari" (Posto da COHAB), principalmente
porque muitas pessoas não tem como se locomover até o Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá (FAPI). Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
651/21 - Requer informações sobre a disponibilização de cama hospitalar aos
munícipes acamados. 652/21 - Requer informações sobre o cronograma de
substituição de lâmpadas inoperantes nos bairros: Jardim Paris, Jardim Itamaraty, Vila
Nossa Senhora de Fátima e Parque Pacheco Chaves. 653/21 - Requer informações
sobre o cronograma de substituição de lâmpadas inoperantes nos bairros: Vila Musa,
Vila Adélia, Loteamento Waldomiro Amaral Mello e Vila Odilon. Requerimento dos
Vereadores Valter do Nascimento, Éder Júlio Mota e Raquel Borges Spada:
654/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar duas
ambulâncias exclusivas ao uso de pacientes da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", para
não ficarem na dependência dos veículos do SAMU. Requerimento do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 655/21 - Requer informações sobre o cronograma de
substituição de lâmpadas inoperantes nos bairros: Vila São Francisco, Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB), Vila São José e Jardim Imperial.
Requerimento dos Vereadores Éder Júlio Mota, Valter do Nascimento e Raquel
Borges Spada: 656/21 - Requer informações sobre a instalação ou criação de um
Centro de Reabilitação para pessoas que ficaram com sequelas da COVID-19.
Requerimento dos Vereadores Valter do Nascimento, Raquel Borges Spada e
Éder Júlio Mota: 657/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
laboratório para coleta de exames emergenciais dentro da UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho". Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 658/21 - Requer
informações, junto ao Fundo Social de Solidariedade, a respeito dos cursos do
Programa Renda Extra. 659/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
manter disponível um profissional da área de odontologia nas unidades de
atendimento de urgência e emergência. 660/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, a respeito dos planos e ações visando aumentar o
número de médicos especialistas no Município. Os requerimentos apresentados serão

apreciados no presente expediente. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do Requerimento de Urgência apresentado: 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 Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 876/21 - Solicita limpeza e desobstrução de boca de lobo
situada na Rua Benjamin Constant, defronte ao nº 483. 877/21 - Solicita substituição
de lâmpadas inoperantes na Avenida Maria Paulina Melchior da Silva e na Rua José
Felipe, no Jardim Itamaraty. 878/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua José Felipe, no Jardim
Itamaraty. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 879/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Ângelo Barone. Indicação do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 880/21 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste situado na Rua Adolfo Galileu, nas proximidades do n°
484. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 881/21 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em todas as ruas do Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do Vereador Valter do Nascimento:
882/21 - Solicita a retirada de galhada na Rua Dr. Antônio Prado, defronte ao nº 733,
na Vila Recreio (Mercadão de Peças). Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 883/21 - Solicita pintura de sinalização de solo na Avenida Dr. Altino
Arantes, defronte ao ponto de táxi situado nos arredores da agência do Banco Itaú.
884/21 - Solicita que seja lavado o Espaço Comercial "Alberto Matachana"
(Calçadão da Rua Paraná). Indicações do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
885/21 - Solicita implantação de lombada na Rua Olavo Ferreira de Sá, próximo ao
nº 537. 886/21 - Solicita implantação de lombada na Rua Prof. Cândido Barbosa
Filho. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 887/21 - Solicita a
implantação de guard-rail (mureta de proteção) na Rua Ângelo Sedassari, no trecho
paralelo ao Córrego Águas das Furnas. 888/21 - Solicita a implantação de aulas de
capoeira, para ambos os sexos, na EMEF "Profa. Nilse de Freitas". 889/21 - Solicita
melhorias no calçamento, bem como instalar mesas e bancos de concreto no Sistema
de Lazer 2, localizado na Rua Masaichi Nishiyama - Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari. Indicações do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 890/21 - Solicita a retirada de galhadas existentes em vários pontos na Rua
Maria José Milani, no Residencial Recanto dos Pássaros. 891/21 - Solicita a retirada
de galhadas existentes em vários pontos na Rua Padre Rui Cândido da Silva, na Vila
Odilon. 892/21 - Solicita a retirada de galhada existente na Rua Augusto Paschoal,
defronte ao nº 97, na Vila Odilon. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 893/21 - Solicita recuperação ou reforma, bem como pintura de sinalização
de solo, em todos os redutores de velocidade da Rua Dr. Antônio Prado. 894/21 Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Profa. Maria José Ferreira nº 100 - Jardim Santa Fé. 895/21 - Solicita implantação de
lombada ou outro redutor de velocidade na Rua José das Neves Júnior, defronte ao nº
626, no Jardim Matilde. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 896/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Maria José Milani, no trecho
compreendido entre os nºs 253 e 263. Indicação do Vereador Alexandre Araujo

Dauage: 897/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Benedito
José Pinheiro, próximo ao nº 21, na Nova Ourinhos. Indicação do Vereador Cícero
de Aquino: 898/21 - Solicita, com urgência, recuperação ou reforma, inclusive
pintura de sinalização de solo, do redutor de velocidade da Rua João de Pontes nº
519, defronte ao Colégio Pólis Kids. Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 899/21 - Solicita a instalação de placas denominativas nas rotatórias do
Município. Indicações do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 900/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico
Leite" nº 913, defronte à Etec Jacinto Ferreira de Sá, no Jardim Paulista. 901/21 Solicita implantação de redutor de velocidade na Avenida Domingos Camerlingo
Caló nº 1.675, defronte à EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva", no Jardim
Matilde. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 902/21 - Solicita retirada
de galhada em vários pontos existentes na Rua República, na Vila Odilon. 903/21 Solicita substituição de lâmpada queimada em poste da Rua Duque de Caxias,
defronte ao nº 558. 904/21 - Solicita limpeza em boca de lobo da Rua República,
defronte ao nº 1.137. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 905/21 Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Domingos Ângelo. 906/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na
Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, defronte ao nº 483. 907/21 - Solicita a
recuperação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Argemiro Batista das
Neves e Emília Brechesi Saladini. 908/21 - Solicita melhorias na infraestrutura em
toda a extensão da Rua Milton de Abreu. 909/21 - Solicita, com urgência,
recuperação de balanção de concreto na Rua Milton de Abreu. Indicação do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 910/21 - Solicita troca de lâmpadas
queimadas ao longo da Rua Francisco Carlos de Arruda Leite - Residencial
Vandelena Moraes Freire. Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 911/21 Solicita manutenção no pavimento asfáltico da Avenida Choso Misato, defronte ao nº
112 (Hospital Unimed). Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 912/21
- Solicita poda de árvores no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim
América. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 913/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Avenida Jairo Corrêa Custódio,
defronte à Delfim Verde. 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: Moções do Vereador Éder
Júlio Mota: 93/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria dos Santos Losija.
94/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Domingos Sobrinho. Moções do
Vereador Fernando Rosini: 95/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio
Vanderlei Pires. 96/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Zoraide Aparecida de
Moraes Leite. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 97/21 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Wellington de Oliveira Guerino. Moções do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 98/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Fábio Gomes de
Oliveira. 99/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes Xavier. 100/21
- De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Luiz Gomes da Silva (da empresa Simão Ar
condicionado). Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 101/21 - De
congratulações ao Dr. Norberto de Souza Paes, pelos excelentes serviços, dedicação e

carinho com a nossa população como diretor clínico e médico da Unidade de
Oncologia de Ourinhos. Moções do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 102/21 De pesar pelo falecimento da Sra. Márcia Cristina Yamashita. 103/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Luiz Carlos. Moções da Vereadora Raquel Borges Spada:
104/21 - De repúdio pelo assassinato do menino Henry Borel. 105/21 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Ângela Maria. 106/21 - De pesar pelo falecimento de Maria
Neide Rodrigues Bertanatti. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 107/21 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Ruy André de Arruda Belloti. 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 633, 636, 637
e 638/2021; a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia do Requerimento nº 648/2021;
a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada dos Requerimentos nº 654, 657, 656, 623,
625, e 650/2021; o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti do Requerimento nº
639/2021 e o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva do
Requerimento nº 619/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s 610 a 660/2021 e as Moções nº s 101 e
104/2021, 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. 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 solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
Requerimento nº. 662/2021 contendo cinco assinaturas: Requerimento nº. 662/2021
que requer a criação de CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar
denúncia acerca de falta de atendimento médico na UPA, mortes decorrentes a troca
de empresa em período pandêmico e erros médicos. Senhor Presidente, considerando
que cabe a Edilidade a criação de comissões de investigação para a apuração de
irregularidades, fazendo seu papel político administrativo, conforme disposto na lei
Orgânica do Município, artigo 52, o qual está assim redigido: “As Comissões
Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, e serão criadas mediante
requerimento de um terço dos membros da Câmara, para apuração de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso,
encaminhadas ao Ministério público para que promoiva a responsabilidade civil e
criminal de quem de direito”; Ante o exposto REQUEREMOS a mesa, na forma
legalmente estabelecida a criação de CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito,
para apurar denúncia acerca de falta de atendimento médico na UPA, mortes

decorrentes a troca de empresa em período pandêmico e erros médicos.
Enquadramento Legal: lei Orgânica do Município – Artigos 52 e 53; regimento
Interno – resolução nº. 04, de 9 de junho de 1993 – artigos 77 e 91; Decreto-lei
201/67, artigo 4º, VII er VIII. Número de Membros Integrantes da CPI: A Comissão
Parlamentar de Inquérito será integrada por 07 (sete) vereadores, na forma
estabelecida no Regimento Interno. Prazo de funcionamento: O prazo de
funcionamento da Comissão será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual
período, findo os quais será elaborado o competente relatório concludente para
apreciação do Plenário. Sala das Sessões, em 22 de abril de 2021. Assinado pelos
Vereadores Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de
Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Realizada a
leitura do Requerimento nº. 662/2021, o Senhor Presidente declarou constituída a CPI
e em seguida realizou o sorteio dos membros para integrar a CPI. Solicitou aos
Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Luiz Donizetti Bengozi,
Valter do Nascimento, Nilce Araujo Garcia e o funcionário da Câmara, Rodrigo de
Almeida Lima que retirassem sete cédulas da urna de votação. Foram sorteados para
integrar a CPI do Requerimento nº. 662/2021 os Senhores Vereadores Éder Júlio
Mota, Alexandre Florencio Dias, Nilce Araujo Garcia, Carlos Alberto Costa Prado,
Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada. Em seguida,
o Senhor Presidente solicitou aos integrantes sorteados da CPI que se reunissem para
a eleição do Presidente e Relator da mesma e suspendeu a sessão por cinco minutos
para tal finalidade. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente informou que a CPI
instituída pelo Requerimento nº 662/2021 ficou assim formada: Alexandre Florencio
Dias – Presidente, Fernando Rosini – Relator e Éder Júlio Mota, Carlos Alberto Costa
Prado, Giovanni Gomes de Carvalho, Nilce Araujo Garcia e Raquel Borges Spada –
Membros. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em deliberação as matérias
destacadas da presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
619/2021 de autoria dos Vereadores Roberta Stopa, Cícero de Aquino, Giovanni
Gomes de Carvalho e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 457/2021, que 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). Fizeram o uso da palavra o Senhores Vereadores
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Roberta Stopa, Giovanni Gomes de Carvalho
e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 623/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações
quanto à possibilidade de haver atendimento médico todos os dias na USF "Vereador
Adilson Ramon Monteiro Rodrigues". Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora 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. 625/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações
quanto à possibilidade de se instalar uma barreira de contenção na Rua Padre Rui
Cândido da Silva. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora 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.
633/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações referentes à
Lei Municipal nº 6.619/2020, que institui no Munícipio de Ourinhos o Programa de
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e dá outras providências. 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. 636/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que
reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 180/2021, que requer informações
referentes aos cargos comissionados da Prefeitura Municipal. 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. 637/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 92/2021, que requer informações sobre o plano
municipal de vacinação e o protocolo municipal sanitário para os serviços públicos.
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. 638/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa
que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 83/2021, que encaminha abaixoassinado de moradores da Vila Odilon que reivindicam manutenção e pequenas obras
na quadra poliesportiva do Centro Comunitário da Vila Odilon, situado na Rua
Liberdade. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Roberta Stopa,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 639/2021 de autoria do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti que requer informações sobre a possibilidade das autoridades
competentes oferecerem suporte psicológico a indivíduos, grupos ou famílias, que
sofrem com o processo de luto causado especificamente pela COVID-19. Fizeram o
uso da palavra o Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino e
Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do requerimento de urgência
apresentado à Mesa: Requerimento nº 661/2021 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 14/2021 que dispõe sobre alteração do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – CACS/ FUNDEB 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 14/2021, de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre alteração do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/ FUNDEB
e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: De acordo com a legislação federal,
todas as esferas de governo devem instituir Conselho para acompanhamento e
controle social do FUNDEB, tendo por objeto a normatização sobre a organização e o
funcionamento do aludido colegiado no âmbito do Município de Ourinhos, a qual

substituirá as disposições constantes nas Leis nº 5.142, de 21 de março de 2007,
5.190 de 03 de outubro de 2007 e 5.306 de 23 de abril de 2009, que atualmente
disciplina a matéria. A constituição do CACS-FUNDEB perpassa pela realização de
processo eletivo para escolha dos representantes de diversos segmentos que devem
integrar a sua composição, circunstância que demanda tempo razoável para o
cumprimento de cada etapa desse processo de escolha. 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 22 de abril de 2021. O
requerimento de urgência lido será deliberado na Ordem do Dia. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 648/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia
que requer informações sobre a possibilidade de se usar os valores arrecadados em
multas referentes a maus tratos contra animais, efetuadas através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, em beneficio da causa, como exemplo a compra de
rações para o Banco de Ração. 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. Findo o horário do expediente, por questão
de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti 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, 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 (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente
colocou em apreciação do plenário o Requerimento nº 661/2021 de autoria da maioria
dos Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
14/2021, que dispõe sobre alteração do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/ FUNDEB e dá outras
providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO com treze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de
urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Fernando Rosini 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 14/2021. Senhor Presidente, Após analisar a matéria supra, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre alteração do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/ FUNDEB
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 22 de abril de 2021. Fernando Rosini – Relator. Com o parecer favorável lido, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 14. Ninguém querendo
fazer uso da palavra, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em
discussão o 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 bemestar animal. Fizeram o uso da palavra as Senhoras Vereadoras Nilce Araujo Garcia e
Roberta Stopa e os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva,
Giovanni Gomes de Carvalho e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 15/2021 de autoria da Vereadora Roberta
Stopa que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça das Artes). Fizeram
o uso da palavra as Senhoras Vereadoras Roberta Stopa e Nilce Araujo Garcia.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura da EMENDA
N°. 01 (ADITIVA) ao Projeto de Resolução nº 04/2021: EMENDA N°. 01
(ADITIVA) ao Projeto de Resolução nº 04/2021, 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. Senhor
Presidente, CONSIDERANDO a importância de divulgar as leis municipais que
dispõem sobre os direitos das mulheres com o objetivo de divulgar e orientar a
população; CONSIDERANDO que é fundamental que as leis que tratam dos direitos
das mulheres sejam popularizadas e democratizadas em Ourinhos, de fácil
compreensão à população e também acessível aos servidores das instituições
públicas; Sugerimos uma emenda aditiva assegurando a produção de uma cartilha que
deve ser feita com uma linguagem acessível e de forma traduza as leis. O objetivo é
esclarecer dúvidas e divulgar as leis. Propomos à Mesa, ouvido o douto Plenário, nos
termos regimentais, com fundamento no artigo 151 do Regimento Interno, a seguinte
Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nº 04/2021, 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,
acrescentado novo dispositivo após o artigo 2º, renumerando o dispositivo seguinte
como artigo 4º, conforme segue: “Art. 3º. Para auxiliar na divulgação das leis que
tratam dos direitos das mulheres, poderá ser produzida em parceria com a TV Câmara
e a Frente Parlamentar da Mulher, enquanto estiver em vigência, uma cartilha com
orientações sobre a melhor forma de os munícipes terem acesso a essas leis
municipais.” Sala das Sessões, em 22 de abril de 2021, Roberta Stopa. Realizada a
leitura da Emenda, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Giovanni Gomes de Carvalho
para atuar como Relator Especial à EMENDA N°. 01 (ADITIVA) ao Projeto de
Resolução nº 04/2021 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 à EMENDA N°. 01 (ADITIVA) ao
Projeto de Resolução nº 04/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, 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, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 22 de
abril de 2021. Giovanni Gomes de Carvalho – Relator. Com o parecer favorável lido,
o Senhor Presidente colocou em discussão a EMENDA N°. 01 (ADITIVA) ao Projeto
de Resolução nº 04/2021 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. Fizeram o uso da palavra as Senhoras
Vereadoras Roberta Stopa e Nilce Araujo Garcia e o Sr. Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Com a inserção da Emenda apresentada, foi colocado em
discussão o Projeto de Resolução nº 04/2021. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais 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 os
Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva,
Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada. Não havendo mais orador
inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e
declarou encerrada esta Décima Primeira 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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