ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e
seis 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 Segunda 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 Alexandre Araújo Dauage
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimento do Sr. Osmar Alves Cerqueira. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos do Sr. Luís Alberto Zampieri e do Sr. Osmar Alves Cerqueira.
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 em
homenagem a todas as vítimas da COVID-19 e em respeito às famílias que perderam
seus entes queridos, devido a falecimentos registrados na última semana até esta data.
Dando continuidade, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores, que
estava aberta a inscrição para o uso da palavra com tema livre no expediente devendo
ser realizada junto ao Primeiro Secretário e que para o uso da palavra para explicação
pessoal destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas
durante a sessão ou no exercício do mandato, 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. A seguir, o Senhor Presidente colocou em votação as Atas
da Décima Primeira Sessão Ordinária de 2021 e da Terceira Sessão Extraordinária de
2021, APROVADAS por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo do ofício recebido: Ofício Nº
015/2021/ Gerência de Compras, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
– SAE registrado ao Protocolo R-377/2021-23, de 26/04/2021, que encaminha
Processos de Compras e Serviços referentes ao mês d e março de 2021. O Senhor
Presidente informou que o Ofício lido ficará à disposição dos Senhores Vereadores e
Assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos regimentais e

processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial
da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no gabinete
parlamentar de cada Vereador. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e
Redação emitidos aos Projetos de Lei nº s 17 e 19/2021: Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 17/2021. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Vereadora Roberta Stopa, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Milton
Habermann), 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, 26 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 19/2021. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado, que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua José Roberto Messias), 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, 26 de abril de 2021, Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator;
Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro.
O Senhor Presidente informou que os Projetos cujos pareceres favoráveis acabam de
ser lidos poderão ser inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Na sequência,
o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 12ª.
Sessão Ordinária de 2021. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva solicitou a retirada do Requerimento nº. 676/2021. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a retirada
do Requerimento nº. 675/2021. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 663/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma
cancha de bocha na área institucional da Rua José Neves de Oliveira, entre as Ruas
Antônio Segala e José Oliveira da Silva. 664/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar atividades musicais e culturais, nos finais de semana, na
Concha Acústica Sérgio Nunes. Requerimento do Vereador Fernando Rosini:
665/21 - Requer informações sobre o atendimento ao Processo n° 25.809/2020,
protocolado na Prefeitura Municipal no ano de 2020, que solicita poda ou retirada de
árvore na Rua Serafim Signorini, defronte ao n° 185. Requerimentos do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 666/21 - Requer informações sobre a
vacinação de professores-adjuntos do Município. 667/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de valorização salarial de acordo com o piso nacional na hora-aula de
professores-adjuntos. 668/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
enxugar a máquina pública para investir o dinheiro na saúde. 669/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se retomar o atendimento de emergência do
Pronto Socorro da Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, no sentido de
deixar as portas realmente abertas, pronta a atender a qualquer horário, tendo em vista

os incontáveis apelos da população ourinhense e sendo isso uma promessa de
campanha do Prefeito. 670/21 - Requer informações a respeito dos responsáveis
técnicos que realizam a fiscalização e o recebimento dos serviços de recapeamento e
reperfilamento asfáltico, bem como o nome das empresas que estão realizando esse
serviço no Município. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
671/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 570/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre no Sistema de
Lazer 427 - Residencial Regina Brisola. 672/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 644/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar acompanhamento médico ou de enfermeiro no Centro POP, ao menos uma
vez por semana, para verificação do estado de saúde dos munícipes que ali residem.
673/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 706/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se implantar guard-rail
(mureta de proteção) na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, no trecho paralelo ao
Córrego Águas das Furnas. 674/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
756/2020, que requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma Base da
Polícia Militar, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 675/21 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça situada nas áreas
institucionais 504, 505 e 506, no Residencial Recanto dos Pássaros III, bem como a
instalação de playground, academia da saúde, pista de caminhada, bancos, iluminação
de LED, etc. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
676/21 - Requer informações se os médicos da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" sabem
realizar o procedimento de entubação de pacientes. Requerimento do Vereador
Fernando Rosini: 677/21 - Requer informações sobre a possibilidade se realizar
melhorias na área verde na Rua José Benedito Frederico - Jardim Anchieta.
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 678/21 - Requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização viária de solo nos bairros:
Jardim dos Bandeirantes, Jardim Primavera, Jardim Esplendor, Jardim Ouro Verde,
Jardim Matilde, Jardim Tropical, Jardim Paulista, Vila Soares e Jardim Quebec.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 679/21 - Requer informações
sobre a estatística, entre os anos de 2019 e 2021, de agressão doméstica contra a
mulher registradas na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Requerimentos do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 680/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de substituição de lâmpadas inoperantes nos bairros: Jardim
dos Bandeirantes, Jardim Primavera, Jardim Esplendor, Jardim Ouro Verde, Jardim
Matilde, Jardim Tropical, Jardim Paulista, Vila Soares e Jardim Quebec. 681/21 Requer informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico nos bairros:
Jardim Primavera, Jardim Ouro Verde, Jardim Imperial, Jardim Tropical, Jardim
Paulista e Vila Soares. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 682/21 Requer cópias de todos os editais dos concursos que tiveram o chamamento dos
aprovados no período de 2017 a 2020, com relação aos convocados. Requerimentos
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 683/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar aparelhos de arcondicionado em todas as salas de aula da
EMEF "Dr. Salem Abujamra". 684/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar cobertura e realizar melhorias e pinturas na quadra esportiva no Sistema de

Lazer 2 - Conjunto Habitacional Ourinhos I. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 685/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 128/2021,
que requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
celebração de convênio entre a Prefeitura e a Comunidade Terapêutica Missão Vida
para que se possa reabrir a entidade. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 686/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos
de arcondicionado em todas as salas de aula da EMEF "Georgina Amaral Santos
Lopes" (CAIC). Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 687/21
- Requer informações sobre o Laboratório de Análises Clínicas do Centro de Saúde
Dr. Hermelino Agnes de Leão, esclarecendo a quantidade de exames realizados, bem
como quais os valores gastos nos últimos 3 meses. 688/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir velório municipal na região do Jardim Itamaraty.
689/21 - Requer informações sobre a quantidade de pessoas que são atendidas pelo
Programa Viva Leite no Município, bem como a possibilidade de se ampliar esse
programa. 690/21 - Requer informações sobre o local de descarte de entulhos e restos
de materiais de construção do Município. 691/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar novas bases comunitárias da Polícia Militar nos bairros
periféricos do Município. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 692/2021 - Requer a retirada do Requerimento nº 676/2021 da
pauta dos trabalhos legislativos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 693/2021 - Requer a retirada do Requerimento nº 675/2021 da pauta dos
trabalhos legislativos. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das
Indicações: Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 914/21 - Solicita
instalação de iluminação pública na Rua Duque de Caxias, defronte ao n° 2.308.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 915/21 - Solicita patrolamento
e encascalhamento em toda a extensão da Estrada Vicinal, no Sítio do Recreio
Marajó. 916/21 - Solicita a construção de balanção de concreto na Rua Helena
Biazon Saladini, defronte ao nº 681, em atendimento à Indicação nº 611/2020. 917/21
- Solicita poda de árvores, pintura de sinalização de solo, limpeza de bocas de lobo e
de guias e sarjetas na Rua José Galian Blasco. Indicação da Vereadora Raquel
Borges Spada: 918/21 - Solicita patrolamento na Rua Um do Jardim Itaipava, no
trecho compreendido entre seu início e a área de recalque n° 4 da SAE. Indicação do
Vereador Fernando Rosini: 919/21 - Solicita poda de árvore situada na Rua José
Silvestrini, defronte ao n° 1.806. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 920/21 - Solicita pintura de faixas de solo (passagem de pedestres) e
instalação de placas com limite de velocidade em toda a extensão das ruas do Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU). 921/21 - Solicita melhorias na
infraestrutura em toda a extensão da Rua Comandante Leonor Pedrotti. Indicações
da Vereadora Raquel Borges: 922/21 - Solicito a instalação de um poste na área
verde na Rua Vereador Enfermeiro Geraldo Pimentel, defronte ao nº 238 - Jardim da
Paineiras. 923/21 - Solicita colocação de pedrisco na área verde do Jardim das
Paineiras. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 924/21 - Solicita que
sejam refeitas as lombadas defronte à EMEI "Profa. Judith Leonis Villas Boas".
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 925/21 - Solicita implantação
de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Elvira Ribeiro de Moraes, defronte

ao nº 280 - Vila Operária. Indicação da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 926/21 Solicita que seja tampado o buraco de erosão existente há muito tempo na Rua Duque
de Caxias, próximo ao nº 2.405, na última quadra. Indicações do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 927/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua
Antônio Guilherme da Silva. 928/21 - Solicita roçada, limpeza, reparos e
demarcações de solo, nas seguintes unidades de saúde: UBS "Marcos Reginato",
UBS "Rosa Rodrigues Vidor", UBS "Dr. Hélio Migliari", UBS "Enfermeiro Célio
Massoni" e PSF "Luiz Sedassari". Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
929/21 - Solicita a realização de serviços de limpeza na sede da Associação de
Moradores de Bairros do Jardim das Paineiras. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 930/21 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Santa
Mônica nº 379, defronte ao Colégio Santo Agostinho - Jardim Oriental. Indicação do
Vereador Fernando Rosini: 931/21 - Solicita a implantação de redutor de
velocidade (lombada) na Rua Amélia de Jesus Madeira - Jardim São Silvestre.
Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 932/21 - Solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo, defronte ao nº
852 - Jardim Europa. 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 Luiz
Donizetti Bengozi: 108/21 - De pesar pelo falecimento do Professor Fernando
Henrique. 109/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos Cruz (Zé Pilão).
110/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Argenta. Moção do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 111/21 - De pesar pelo falecimento do Professor Adilson
Luiz de Oliveira. Moção da Vereadora Roberta Stopa: 112/21 - De repúdio às falas
em sala de aula do professor Fábio Pinha Alonso, no Centro Universitário das
Faculdades Integradas de Ourinhos - UniFio. Moçao da Vereadora Nilce Araujo
Garcia: 113/21 - De repúdio ao Vereador Eli Corrêa, da cidade de João Pinheiro/MG,
em razão de seu pronunciamento sobre os cachorros de rua. Moções do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 114/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Rodrigo Neves.
115/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Robson Prado. As moções de repúdio lidas
serão deliberadas 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 da Moção nº 112/2021; o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva dos Requerimentos nº 666 e 667/2021; o Senhor
Vereador Cícero de Aquino do Requerimento nº 680/2021; a Senhora Vereadora Nilce
Araujo Garcia da Moção nº 113/2021 e a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada do
Requerimento nº 685/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s 663 a 691/2021 e as Moções nº s 112 e
113/2021, com exceção das matérias destacadas. Não havendo 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. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em deliberação as matérias
destacadas remanescentes da sessão anterior e também os destaques da presente
sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 650/2021 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada que 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). Fez o uso da palavra a Senhora 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. 654/2021 de autoria dos Vereadores Valter do Nascimento, Éder
Júlio Mota e Raquel Borges Spada que 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. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de
Aquino, Alexandre Florencio Dias, Giovanni Gomes de Carvalho, Alexandre Araújo
Dauage e Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 656/2021 de autoria dos Vereadores Éder Júlio Mota, Valter do
Nascimento e Raquel Borges Spada que requer informações sobre a instalação ou
criação de um Centro de Reabilitação para pessoas que ficaram com sequelas da
COVID-19. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada,
Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino e Alexandre Florencio
Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
657/2021 de autoria dos Vereadores Valter do Nascimento, Raquel Borges Spada e
Éder Júlio Mota que requer informações sobre a possibilidade de se implantar
laboratório para coleta de exames emergenciais dentro da UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho". Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota,
e 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. 666/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva que requer informações sobre a vacinação de professoresadjuntos do Município. Fizeram o uso da palavra os Srs Vereadores Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 667/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva que requer informações sobre a possibilidade de valorização
salarial de acordo com o piso nacional na hora-aula de professores-adjuntos. Fizeram
o uso da palavra os Srs Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e
Alexandre Araújo Dauage. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o

Requerimento nº. 680/2021 de autoria do Vereador Luiz Donizetti Bengozi que
requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de substituição de
lâmpadas inoperantes nos bairros: Jardim dos Bandeirantes, Jardim Primavera,
Jardim Esplendor, Jardim Ouro Verde, Jardim Matilde, Jardim Tropical, Jardim
Paulista, Vila Soares e Jardim Quebec. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada e 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.
685/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 128/2021, que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando à celebração de convênio entre a Prefeitura e a Comunidade
Terapêutica Missão Vida para que se possa reabrir a entidade. Fez o uso da palavra a
Senhora Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão a Moção nº. 112/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa de repúdio às
falas em sala de aula do professor Fábio Pinha Alonso, no Centro Universitário das
Faculdades Integradas de Ourinhos - UniFio. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Roberta Stopa, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada e Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocado em discussão a
Moção nº. 113/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia de repúdio ao
Vereador Eli Corrêa, da cidade de João Pinheiro/MG, em razão de seu
pronunciamento sobre os cachorros de rua. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra
foi colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Não havendo mais matérias
destacadas a serem apreciadas, o Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretário
se havia orador inscrito para o uso da palavra. Fez o uso da tribuna o Senhor Vereador
Alexandre Araújo Dauage. Findo o horário do expediente, por questão de ordem, o
Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou do plenário a supressão do intervalo
regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Aceita
pelo plenário a continuidade dos trabalhos o Senhor Presidente comunicou que, para
cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição
para a explicação pessoal está encerrado. Logo após, o Primeiro Secretário realizou
nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando
Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva,
Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta
Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze Vereadores
presentes). Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente
colocou em apreciação do plenário o Projeto de Lei nº 13/2021 de autoria do
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.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o
Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretário se havia orador inscrito para
explicação pessoal. Fez o uso da tribuna livre o Senhor Vereador Alexandre Araújo
Dauage. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente Carlos
Alberto Costa Prado assumisse a presidência. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente deu
continuidade ao uso da palavra. Fizeram o uso da tribuna os Senhores Vereadores
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Fernando Rosini, Raquel Borges Spada, e
Cícero de Aquino. Em seguida, o Sr. Vice-Presidente Carlos Alberto Costa Prado
suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Ângelo reassumisse a
presidência. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente deu continuidade ao uso da
tribuna e passou a palavra aos Senhores Vereadores Éder Júlio Mota e Nilce Araujo
Garcia. Findo o horário regimental, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de
Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima Segunda 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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