ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e
onze 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 Terceira 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. Anderson Luiz de Castro, do Sr. Marco
de Carvalho e da Sra. Wina Flores Ferreira Machado. Por questão de ordem, a Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos
do Sr. Luiz Fernando de Oliveira Lima e do Sr. Luiz Cachalle. Por questão de ordem,
o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves de Carvalho solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos do Sr. Marco de Carvalho e da Sra. Wina Flores Ferreira
Machado e também por todas as vítimas da Covid-19 no município nesta última
semana. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Leonor Costa Bastos. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Celso Beloto. 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. Logo após, o Senhor
Presidente colocou em votação a Ata da Décima Segunda 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 ao Requerimento n° 396/2021 do

Vereador Alexandre Florencio Dias; Requerimentos n° s 340, 369, 374, 383, 400,
402, 405, 431, 432, 478, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 557 e 562/2021 do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos n° s 427, 428, 460, 463, 479, 547 e
578/2021 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n° s 370, 447,
452, 472 e 503/2021 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos n° s 183 e
523/2021 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos n° s 398, 490, 491, 492, 494,
495, 497, 499 e 539/2021 do Vereador Fernando Rosini; Requerimentos n° s 74 e
520/2021 do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos n° s 368 e
552/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; Requerimento n°
496/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimentos n° s 439 e 450/2021
da Vereadora Nilce Araujo Garcia; Requerimentos n° s 09, 84, 237, 455, 469, 470 e
475/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos n° s 464, 507 e
508/2021 da Vereadora Roberta Stopa; Requerimentos n° s 82 e 554/2021 do
Vereador Santiago de Lucas Angelo; Requerimentos n° s 456 e 577/2021 dos
Vereadores Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. 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. 22/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que
dispõe sobre a autorização da presença de doulas durante o trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato nas maternidades, casas de parto e hospitais de Ourinhos. Projeto
de Lei nº. 23/2021 de autoria do Vereador Alexandre Araújo Dauage que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua João Mazetto). Projeto de Resolução nº
8/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada e do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da
Família no município de Ourinhos. Projeto de Resolução nº. 9/2021 da Mesa
Diretora que altera dispositivos da Resolução n°. 04, de 09 de junho de 1993
(Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos). O Senhor Presidente
informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres de acordo com o mandamento
regimental. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à
leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento e da
Comissão de Saúde e Assistência Social, emitidos ao Projeto de Lei nº 09/2021 e do
parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, emitido ao Protocolo R377/2021-23, de 26/04/2021, referente ao Ofício nº 015/2021/Gerência de Compras,
de 16 de abril de 2021, do Sr. Inácio José Barbosa Filho, Superintendente da SAE
(Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos), encaminhando os processos de
compra e serviços desta autarquia do mês de março de 2021: Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento 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, 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, 03 de maio de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator;
Alexandre Araújo Dauage - Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Saúde e Assistência Social 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, 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, 29 de abril
de 2021, Éder Júlio Mota–Presidente-Relator; Raquel Borges Spada - Vice-Presidente
e Valter do Nascimento – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
do Protocolo nº. R-00000377/2021-23 de 2021-04-26, referente ao Ofício nº
015/2021/Gerência de Compras, de 16 de abril de 2021, do Sr. Inácio José Barbosa
Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços
desta Autarquia, do mês de março 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, 03 de maio de 2021, Fernando Rosini – PresidenteRelator; Alexandre Araújo Dauage-Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi –
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. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do relatório final do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
ratificado pelo corregedor, destinado a apurar a representação relativa ao Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: RELATÓRIO FINAL - Referente ao
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ourinhos
destinada a apurar a representação relativa ao vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Formulamos a presente relatoria com a finalidade de prestar
esclarecimentos com relação ao andamento, bem como à conclusão do trabalho do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O objetivo foi analisar a ocorrência
recebida na Câmara Municipal de Ourinhos referente à atuação do vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva por suposta falta de decoro parlamentar e
cometimento de infração político-administrativa no uso de suas atribuições como
vereador. O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, Vereador Santiago de
Lucas Ângelo, por meio do ofício nº 19/11/2021 PRES, requereu ao Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar averiguação e manifestação, conforme inciso VIII e
parágrafos 1º e 2º do artigo 52 do Regimento Interno da Câmara, acerca do Ofício
nº 62/2021 da coordenadoria da Unidade de Pronto Atendimento de Ourinhos
(UPA), que relata ocorrência de invasão do vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva na UPA, descrevendo que o vereador agiu, em tese, com excesso das
prerrogativas que são conferidas a um vereador. Nesse Ofício, foi apresentado,

também, a cópia do Boletim de Ocorrência nº 542/2021. O vereador Guilherme é
presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Em virtude de estar
impedido, especificamente neste processo, de exercer suas atribuições como
presidente, a vice-presidente Roberta Stopa assumiu a presidência. Com isso, foi
preciso nomear outro vereador para compor o Conselho de Ética neste processo, e,
na 7ª sessão ordinária, o presidente da Câmara solicitou os procedimentos
necessários para sorteio de um vereador, com fundamento na legislação pertinente,
que indica a composição do Conselho de Ética com três vereadores desimpedidos,
observada a proporcionalidade partidária, conforme orientação da Procuradoria
Jurídica da Câmara Municipal de Ourinhos. O membro sorteado foi o vereador
Alexandre Florêncio Dias. Com a composição do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar formada e instaurado este processo, foram realizadas duas reuniões
com a presença de todos os membros do Conselho, do assessor do Conselho Sérgio
Ricardo de Bastiani e do procurador jurídico Guilherme do Carmo Miraglia. A
primeira reunião aconteceu no dia 30 de março, definiu-se quem seria o vicepresidente, e a relatora do processo, sendo respectivamente o vereador Valter do
Nascimento e a vereadora Roberta Stopa. O Conselho conta ainda com o vereador
Giovanni Gomes de Carvalho como corregedor e com o vereador Éder Júlio Mota
como corregedor substituto. Foi tratado sobre os passos a serem seguidos,
amparados pelos artigos 26 e 31 da Lei Orgânica do Município de Ourinhos,
combinado com o art. 55 da Constituição Federal, considerando que o Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa ainda não possui o próprio Código de Ética
e Decoro Parlamentar. Deliberou-se, diante dos fatos apresentados, que o vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva fosse notificado para se manifestar, no prazo
de 10 dias, sobre os fatos apresentados ao Conselho, permitindo assim seu direito à
ampla defesa e ao contraditório. No dia 07 de abril, o vereador Guilherme
apresentou manifestação acerca dos fatos ocorridos na UPA no dia 11 de março.
Assim, na segunda reunião do Conselho, realizada no dia 15 de abril, foi tratada
sobre a situação do vereador, e cada membro do Conselho se manifestou. A partir
desse debate, a presidente e relatora produziu o presente relatório. DOS FATOS: O
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar recebeu a denúncia no dia 22 de março,
quando se deu início aos trabalhos. Todo o procedimento tramitou conforme
orientações do procurador jurídico e deliberações dos membros do Conselho. Não
obstante, o vereador Guilherme teve ciência de todos os atos do Conselho de Ética,
tal como depoimentos, documentos e reuniões. No decorrer do procedimento, os
documentos apresentados e apensados no processo foram: I - Ofício 19//11/2021
encaminhando a denúncia ao Comitê de Ética e Decoro Parlamentar pelo Presidente
da Câmara; II - Ofício 62/2021 da UPA descrevendo os fatos ocorridos no dia 11 de
março e o Boletim de Ocorrência nº 542/202; III - Protocolo de recebimento desses
documentos na Câmara Municipal nº R-00000272/2021-76 de 2021-03-1511:23:16;
IV - Ofício nº 31/BPMI-036/100/21 da Polícia Militar sobre a ocorrência; V Manifestação do vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. SÍNTESE DO
DEPOIMENTO DO SENHOR MÁRIO CÉSAR BORÓ, COORDENADOR DA
UPA DE OURINHOS E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA: Em Ofício, foi
informado que o vereador Guilherme entrou na UPA no dia 11 de março em torno

das 20 horas. O enfermeiro plantonista Bruno Pany Agua Guimarães relatou os fatos
e apresentou o Boletim de Ocorrência. A direção da Unidade desaprova a conduta
do vereador, e argumenta que a UPA tem “a missão de preservar a vida como um dos
seus conceitos mais nobres, atuando diretamente na assistência da população 24
horas por dia de forma ininterrupta”. Que perante os fatos, a forma como o
vereador chegou na UPA, causou desconforto na equipe de plantão e ainda expôs a
Unidade na rede social Facebook (página pessoal do vereador Guilherme). Que foi
restringida a entrada do vereador de acordo com as normas e protocolos da
Vigilância Sanitária do Município, principalmente em relação à pandemia da Covid19. No Boletim de Ocorrência apresentado, o enfermeiro Bruno Pany Agua
Guimarães relata que o vereador queria fiscalizar, mas que falava em voz alta e
utilizou da prerrogativa de vereador de forma excessiva para entrar na Unidade.
Que o vereador falou que iria buscar o celular para gravar e que chamaria a
polícia. SÍNTESE DO DEPOIMENTO DO VEREADOR GUILHERME
ANDREW GONÇALVES DA SILVA: Ele relata que esteve na UPA para fiscalizar o
serviço de saúde devido a inúmeras denúncias como, falta de médicos, pessoas com
Covid-19 sendo atendidas junto a pessoas com outras enfermidades, falta de
oxigênio e medicamentos, entre outras reclamações dos munícipes. Descreve que
abordou respeitosamente a todos, que a população presente o abordava alegando o
descaso no atendimento da Unidade e que foi buscar algo no carro e ao voltar foi
barrado por um segurança. Assim, chamou a política, que informou que “não
interferiria entre o Legislativo e o Executivo”, e que não foi autorizado a entrar na
UPA para a fiscalização. FUNDAMENTAÇÃO: O Conselho de Ética agiu de forma
transparente e legal, resguardando o princípio do contraditório e ampla defesa, o
qual norteou todos os atos deste processo. Após análises e debates sobre objeto em
questão, e conforme artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Ourinhos que
garante “no exercício de seu mandato, o vereador terá livre acesso às repartições
públicas municipais podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da
administração direta e indireta, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis,
na forma da lei”, e artigo 31 “é dever do vereador representar a comunidade,
comparecendo às sessões, participando dos trabalhos do plenário e das votações,
dos trabalhos da Mesa e das Comissões, quando integrante destes órgãos, usando de
suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público e colaborando
para o bom desempenho das funções legislativas”, decidiu-se que: Em face do todo
relatado e após o confronto dos argumentos apresentados por ambas as partes
envolvidas no processo, das provas documentais devidamente juntadas aos autos,
demonstra-se que o vereador Guilherme usou de suas prerrogativas legais para
proceder fiscalização na UPA do município, frente às constantes denúncias dos
munícipes sobre o atendimento da Unidade em questão. É importante ressaltar que a
fiscalização a ser exercida pelos vereadores seja feita respeitando os servidores
públicos e os trabalhadores e, nesse caso em específico, que sejam respeitadas as
normas e orientações da vigilância sanitária por ser uma fiscalização em serviço
público de saúde e devido à pandemia da Covid-19. No momento dos fatos, a UPA
estava realizando o atendimento dos pacientes com suspeita e confirmação da
doença, sendo necessário equipamento de segurança individual, para segurança do

vereador, dos pacientes e dos trabalhadores. Portanto, delibera-se que o vereador
seja orientado quanto aos procedimentos de fiscalização pelos membros do Conselho
de Ética e pela procuradoria jurídica da Câmara Municipal de Ourinhos.
DECISÃO: Entendeu-se que o vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva não
cometeu infração no uso de suas atribuições e teve conduta pública compatível com
o decoro parlamentar que se ampara na Lei Orgânica do Município e no Regimento
Interno da Câmara de Ourinhos. Aproveitamos o ensejo para informar que para
realizar este processo, o Conselho de Ética seguiu normas federais. Portanto,
sugere-se ao Presidente da Câmara de Ourinhos que seja produzido o Código de
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ourinhos, conforme aprovado
no §2º do artigo 52 do Regimento Interno e que seja aprovado por Resolução
específica, para subsidiar os trabalhos do Conselho. Considerando os compromissos
assumidos e nada mais tendo a expor, declaramos encerrados os trabalhos do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar neste processo. Ourinhos, 22 de abril de
2021. Roberta Stopa - Presidente em exercício; Alexandre Florêncio Dias – Vicepresidente; Valter do Nascimento – Membro. Em seguida, o Senhor Presidente
informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 13ª. Sessão Ordinária de
2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 694/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 772/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Santa Mônica - Jardim Oriental. Requerimento
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 695/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se conceder facilitações aos donos de estabelecimentos
comerciais para pagarem seus impostos, devido aos danos causados pela pandemia.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 696/21 - Encaminha minuta de
projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
697/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir quadra
poliesportiva coberta nas dependências do NEI "Vereador Carlos Ferreira Felipe".
698/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir passagem de
nível interligando a Avenida Sidney Marcondi, Avenida Santino Brianezi e a Rua
Augustin SangallI Breve. 699/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
construir pista de caminhada ao redor da Área Verde 490, no Jardim América. 700/21
- Requer informações quanto à possibilidade de se construir pista de caminhada ao
redor da Área Institucional 327, no Residencial Parque Gabriela. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 701/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se vacinar os trabalhadores do comércio em geral, pois estão há mais
de 1 ano em suas funções na linha de frente em serviços essenciais, levando em
consideração a notícia divulgada pelo Executivo sobre a intenção de aquisição de
doses de imunizantes contra a Covid-19 em conjunto com a UMMES - União dos
Municípios da Média Sorocabana. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 702/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar
iluminação pública em trevo situado no KM 374 da Rodovia Mello Peixoto, que dá
acesso ao Residencial Ville de France. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 703/21 - Requer informações sobre a possibilidade de

implantação de bosque, com viveiros para cultivação de mudas e várias espécies de
árvores no Município. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 704/21 Requer informações, junto à Administração Pública, Secretaria Municipal de Saúde,
bem como à Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre a possibilidade de dar
atenção básica aos 122 funcionários da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", dispensados
do trabalho, pois estão passando por dificuldades, com contas de água e de energia
cortadas, além da impossibilidade de dar continuidade em tratamento de saúde fora
do Município. 705/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 675/2021, que
solicita que seja dado continuidade no asfalto que fora recortado para receber
melhorias, defronte ao depósito do Ourinhos Plaza Shopping. Requerimentos do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 706/21 - Requer informações quanto ao projeto e
o cronograma de execução de melhorias na iluminação pública (troca das lâmpadas
atuais por modelos de LED) e substituição de lâmpadas inoperantes nos bairros: Vila
Vilar, Distrito Industrial Dr. Hélio Silva, Jardim Furlan, Jardim Estoril, Jardim São
Silvestre, Jardim Nazareth, Vila Emília, Residencial Parque Gabriela, Vila Mano e
Vila Sá. 707/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de execução
de limpeza de bueiros e bocas de lobo nos bairros: Vila Vilar, Distrito Industrial Dr.
Hélio Silva, Jardim Furlan, Jardim Estoril, Jardim São Silvestre, Jardim Nazareth,
Vila Emília, Residencial Parque Gabriela, Vila Mano e Vila Sá. Requerimentos do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 708/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 74/2021, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos para reduzir o percentual de 70 para 35% da tarifa de esgoto, no período de
pandemia e calamidade pública, objetivando diminuir o impacto na conta de água do
cidadão. 709/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 90/2021, que requer
informações a respeito das obras de construção da Unidade Básica de Saúde no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 710/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 410/2021, que requer informações sobre a CIP Contribuição de Iluminação Pública -, informando o montante arrecadado nos anos
de 2020 e 2021, e especificando a destinação desses recursos. 711/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 520/2021, que requer informações sobre a
viabilidade de se instalar uma faculdade de medicina no município de Ourinhos,
tendo como sugestão o antigo terreno da Associação de Moradores de Bairros
existente no Jardim das Paineiras, pela sua localização próxima à rodovia. 712/21 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 521/2021, que requer informações
sobre quais incentivos, programas e ações a Prefeitura implementou para a
população, comerciantes e empresários, referentemente às taxas, tributos, impostos e
cobranças afins, na busca de amenizar a crise financeira e prejuízos econômicos
causados pela pandemia. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 713/21 Requer informações da Secretaria Municipal da Saúde sobre quais melhorias serão
feitas no Hospital de Campanha da COVID. Requerimento da Vereadora Nilce
Araujo Garcia: 714/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar tela
nos tanques da Estação de Tratamento de Água Prefeito Antônio Luiz Ferreira – ETA.
Requerimento dos Vereadores Éder Júlio Mota, Valter do Nascimento e Raquel
Borges Spada: 715/21 - Requer informações sobre a possibilidade de urgência no
atendimento pelo Hospital de Campanha dos pacientes com Covid-19 na UPA "Dr.

Hélio Migliari Filho". Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
716/21 - Encaminha missiva do Sr. Daniel Francisco Marcelo, que solicita a
concessão de uso da área verde anexa ao imóvel que foi doado pela construtora MRV
ao município, por prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado. 717/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se abrir o Pronto Atendimento da COHAB e o
Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão) 24 horas para atendimento,
como alternativa de desafogar a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e melhor atender a
população. Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 718/21 - Requer
informações junto ao Ministério da Saúde sobre ações para agilizar o fornecimento de
KIT dos Remédios para ajudar na intubação dos leitos credenciados de UTI COVID19 em Ourinhos. 719/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a
vacinação contra a COVID-19 em todos os funcionários do cemitério, pois todos
estão na linha de frente e expostos ao vírus. Requerimento dos Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e Fernando Rosini: 720/21 - 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 Fernando Rosini: 721/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para implantar lombadas (ao menos duas) ou
algum outro redutor de velocidade na Rua Eduardo Peres, Bairro Maria Christoni
(Barra Funda), visando precauções de algum acidente ou algo pior, haja vista que a
rua é muito movimentada e muitos veículos trafegam acima do limite de velocidade.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 722/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar desinfecção
(descontaminação) das áreas e prédios públicos do Município. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 723/21 - Requer melhorias nas diversas
pistas de caminhadas, como zeladoria e iluminação. Requerimento dos Vereadores
Valter do Nascimento, Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota: 724/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se voltar a realizar cirurgias eletivas no
Município, visto a demanda que vem aumentando. Requerimento dos Vereadores
Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada e Valter do Nascimento: 725/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se organizar mutirão para realizar cirurgia de
catarata em nosso Município. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
726/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de execução de
sinalização viária nos bairros: Vila Vilar, Distrito Industrial Dr. Hélio Silva, Vila
Emília, Vila Mano e Vila Sá. 727/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de recapeamento asfáltico nos bairros: Residencial
Vandelena Moraes Freire, Residencial Recanto dos Pássaros I, Residencial Recanto
dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros III, Jardim São Francisco e
Conjunto Habitacional Caiuá. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 728/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre
os pacientes que realizam tratamento em outras cidades, bem como sobre a estrutura
oferecida nos locais. 729/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, sobre a possibilidade de se intensificar o combate ao consumo de
drogas em todas as áreas públicas do Município. 730/21 - Requer informações quanto

ao transporte de funcionários que vem sendo realizado, tanto pela Prefeitura
Municipal como por terceirizações, em caçambas e carrocerias de caminhões no
Município. 731/21 - Requer informações quanto à fiscalização de queimadas
realizadas de forma irregular no Município. 732/21 - Requer informações sobre quais
prédios municipais encontram-se desprovidos de acessibilidade no Município.
Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 733/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação, paisagismo, com roçada e
limpeza, bem como pintura, na Praça Adriano José Braz - Jardim Paulista. 734/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no Lago da
Unimed, futura parte do Parque Centenário, tais como revitalização do lago,
paisagismo, limpeza, roçada, pintura, iluminação e arborização. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 735/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar campanha de arrecadação de agasalhos, para quem for
tomar a vacina poder contribuir. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas
Ângelo: 736/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para se ilustrar áreas das escolas com pinturas educativas, como: palavras em inglês,
cores, tabuadas, ângulos, coordenadas geográficas, sinalizações de trânsito, unidades
de medidas de comprimento, dentre outras. Requerimento do Vereador Valter do
Nascimento: 737/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas
de denominação de ruas naquelas que não possuem. Requerimento do Vereador
Fernando Rosini: 738/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
reformas e melhorias em todos os CRAS (Centros de Referência da Assistência
Social) de Ourinhos. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 739/21 Requer informações sobre o projeto e o cronograma de substituição de lâmpadas
inoperantes nos bairros: Residencial Vandelena Moraes Freire, Residencial Recanto
dos Pássaros I, Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos
Pássaros III e Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 740/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se adaptar ponto de parada de ônibus na Rua Padre Bruno Welter Conjunto Habitacional Professora Helena Braz Vendramini - para atender as
necessidades de pessoas com deficiência. Requerimentos do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 741/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de
execução de melhorias na iluminação pública (lâmpadas de LED) ou substituição de
lâmpadas inoperantes no Conjunto Habitacional Caiuá. 742/21 - Requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de limpeza em bueiros e ou bocas de
lobo nos bairros: Residencial Vandelena Moraes Freire, Residencial Recanto dos
Pássaros I, Residencial Recanto dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros
III, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Jardim São Francisco e
Conjunto Habitacional Caiuá. 743/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de sinalização viária nos bairros: Residencial Vandelena
Moraes Freire, Residencial Recanto dos Pássaros I, Residencial Recanto dos Pássaros
II, Residencial Recanto dos Pássaros III, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini, Jardim São Francisco e Conjunto Habitacional Caiuá. Requerimento do
Vereador Éder Júlio Mota: 744/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar o Projeto Cesta Verde, em parceria com a Secretaria Municipal de

Assistência Social e Agricultura Familiar, visando atender famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
745/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento em toda a extensão da Avenida Vitalina Marcusso, bem como
nos trechos que compreendem a Rua Irineu Pereira da Silva com a Rua Paschoal
Henrique, Rua Marceneiro José Herrera com a Rua Paschoal Henrique e no trecho
que compreende a Rua Marceneiro José Herrera com a Avenida Anel Viário, para
coibir o descarte irregular de lixo. 746/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar câmeras de videomonitoramento em toda a extensão da Avenida Anel
Viário, bem como no trecho que compreende a Avenida Vitalina Marcusso com a Rua
Edwin Haslinger (Leopoldo), para coibir o descarte irregular de lixo. 747/21 - Requer
informações junto à Administração Pública, à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, e à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de
Zeladoria, sobre a possibilidade de se instalar outdoor nos principais pontos da
cidade, bem como onde ocorre descarte irregular de entulhos, galhadas e outros tipos
de materiais, indicando o lugar correto com endereço de onde possam estar
descartando esses entulhos. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 748/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir na
vacinação contra a COVID-19, como prioridade, pessoas com Síndrome de Down e
Autismo, nos termos do PNI - Plano Nacional de Imunização. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 749/21 - Requer informações quanto ao projeto e
o cronograma de execução de recapeamento asfáltico nos bairros: Vila Vilar, Jardim
Furlan, Jardim São Silvestre, Vila Emília, Vila Mano e Vila Sá. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 750/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir calçada e instalar corrimão na ponte da Rua Pedro
Alexandre - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, visando à segurança de
pedestres quanto ao risco de atropelamento e/ou queda no córrego. 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 Cícero de Aquino: 933/21 Solicita troca de lâmpadas na Rua José Justino de Carvalho, nos postes 2/1125,
45/1101 e 50/1101, no Jardim Oriental. 934/21 - Solicita troca de lâmpadas na Rua
Rubem Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 350, poste 26/518. 935/21 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Rua Santa Mônica, ao lado do nº 408, no Jardim Oriental.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 936/21 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Rua José Robles Agrela. Indicação dos Vereadores
Nilce Araujo Garcia e Cícero de Aquino: 937/21 - Solicita implantação de redutor
de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), no
Jardim Guaporé. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 938/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade, instalação de iluminação pública e pintura de
sinalização de solo na rotatória da confluência das Ruas Adelávio Zimmermann,
Francelina Grossi Archangelo e Ovídio Gregório de Jesus. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 939/21 - Solicita construção de meio-fio e calçada em
torno da Área de Lazer 308, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 940/21 - Solicita

manutenção no Centro de Referência de Educação Fundamental - CREF, ao lado do
AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 941/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini e no Jardim São Francisco.
Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 942/21 - Solicita poda de árvore na
Rua Jamil Chequer nº 90 - Águas do Eloy. Indicação do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 943/21 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua
Pedro Alexandre, em trecho próximo à ponte - Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. Dando continuidade, a Segunda Secretária realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 116/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Luiz Alberto Zampieri. Moção dos Vereadores Alexandre
Araújo Dauage e Cícero de Aquino: 117/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Osmar Alves Cerqueira. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 118/21 De pesar pelo falecimento do Sr. Anderson Luis de Castro. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 119/21 - De pesar pelo falecimento de Doralice Ribeiro. Moção
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 120/21 - De repúdio ao
Deputado Federal Ricardo Barros (Progressistas), pela crítica feita aos professores do
país quando ao dizer: “Só o professor não quer trabalhar na pandemia”. Moções da
Vereadora Raquel Borges Spada: 121/21 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Cleuza da Silva Sartório. 122/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Roberto
Cachalle. 123/21 - De congratulações a todos os funcionários da USF Parque Pacheco
Chaves, pela forma humanizada que tratam os pacientes suspeitos e com Covid-19.
Moção dos Vereadores Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Carlos
Alberto Costa Prado, Roberta Stopa e Anísio Aparecido Felicetti: 124/21 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Cláudia Valéria de Oliveira. Moção dos Vereadores
Alexandre Araújo Dauage e Carlos Alberto Costa Prado: 125/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Celso Beloto. Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
126/21 - De apoio ao PDL nº 22/2020, que trata da anulação da Lei Estadual nº
65.021 de 2020, que institui o desconto previdenciário escalonado aos proventos dos
servidores públicos estaduais. 127/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Wilson
Roberto Corral Ozores. 128/21 - De congratulações ao Supermercado La Villa, pela
iniciativa em ajudar as entidades assistenciais com a arrecadação de mantimentos
através dos carrinhos solidários. 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 do
Requerimento nº 696/2021; o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva do Requerimento nº 722/2021; o Senhor Vereador Éder Júlio Mota dos
Requerimentos nº s 724, 715, 725 e 744/2021 e o Senhor Vereador Anísio Aparecido
Felicetti do Requerimento nº 703/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr.
Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 694 a 750/2021 e as Moções
nº s 120, 123, 126 e 128/2021, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso

da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho,
Anísio Aparecido Felicetti e Alexandre Araújo Dauage. 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. 696/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que encaminha
minuta de projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra o Senhores Vereadores
Roberta Stopa 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. 703/2021 de autoria do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti que requer informações sobre a possibilidade de implantação de
bosque, com viveiros para cultivação de mudas e várias espécies de árvores no
Município. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
715/2021 de autoria dos Vereadores Éder Júlio Mota, Valter do Nascimento e Raquel
Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade de urgência no
atendimento pelo Hospital de Campanha dos pacientes com Covid-19 na UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho". Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de
Aquino, Raquel Borges Spada, Giovanni Gomes de Carvalho, Nilce Araujo Garcia,
Alexandre Araújo Dauage e Alexandre Florencio Dias. 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 Éder Júlio Mota solicitou
do plenário a supressão do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos
legislativos. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos o
Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do
Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está
encerrado. Logo após, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores
Vereadores para verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Carlos Alberto Costa
Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes
de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Luiz Donizetti Bengozi,
Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas
Angelo, Valter do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número
legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em apreciação do
plenário o Projeto de Lei nº 9/2021 de autoria da Mesa Diretora que institui o
programa de assistência à saúde suplementar para os servidores da Câmara Municipal
de Ourinhos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de

Lei nº 17/2021 oriundo da Vereadora Roberta Stopa que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Milton Habermann). Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 19/2021 de procedência do Vereador Carlos Alberto Costa Prado
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua José Roberto Messias). Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o
Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretário se havia orador inscrito para
explicação pessoal. Fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Alexandre
Araújo Dauage, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada e Roberta Stopa. O
Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente Carlos Alberto
Costa Prado assumisse a presidência e em seguida foi dada a continuidade do uso da
Tribuna Livre. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Giovanni Gomes de Carvalho. O Senhor Presidente Santiago de
Lucas Ângelo reassumiu a sessão ordinária e deu continuidade ao uso da Tribuna
Livre passando a palavra para o Senhor Vereador 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 Terceira 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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