ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 quarto dia do mês de maio 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 Sexta 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 Anísio Aparecido Felicetti
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maria Antônia da Graça.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento da Sra. Inaê Fantinatti. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
João Carlos e também para todas as vítimas da COVID-19. Por questão de ordem, a
Sra. Vereadora Roberta Stopa solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do
Sr. Vanderlei Reinaldo Moura e da Sra. Isaura Rosete. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
da Sra. Maria Helena Silva Neves. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
jovem Mateus Lima. Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores, o Sr. Presidente
declarou um minuto de silêncio com profundos sentimentos de todos os membros
desta Casa de Leis para todos os familiares e amigos dos munícipes citados, como
também em homenagem às vítimas da COVID-19 registradas na última semana até
esta data. Logo após, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores, que
estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente devendo ser realizada
junto ao Primeiro Secretário e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a
inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo
regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em votação a Ata da Décima Quinta 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 595 e
702/2021 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimento n° 77/2021 do
Vereador Alexandre Florencio Dias; Requerimentos n° s 19, 559, 564 e 703/2021 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos n° s 575, 576, 604, 660 e
7312021 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n° s 640, 694, 704
e 705/2021 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos n° s 733 e 738/2021 do
Vereador Fernando Rosini; Requerimento n° 710/2021 do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho; Requerimentos n° s 326 e 444/2021 do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva; Requerimentos n° s 484, 627, 706, 707, 727, 739, 741, 742 e
749/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimento n° 648/2021 da
Vereadora Nilce Araujo Garcia; Requerimentos n° s 624 e 735/2021 da Vereadora
Raquel Borges Spada e Requerimento n° 618/2021 dos Vereadores Cícero de Aquino,
Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta
Stopa. Ofícios provenientes do INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE, em resposta aos Requerimentos n°s 590 e 613/2021 do vereador
Guilherme Gonçalves; 607/2021 da vereadora Raquel Spada e 657/2021 da Comissão
Permanente da Saúde e Assistência Social. Ofício proveniente do DER –
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, em resposta ao Requerimento
n° 641/2021 do vereador Fernando Rosini. Protocolo nº 452/2021 de 18 de maio de
2021, que encaminha boletins diários de tesouraria de nº s 32 a 55/2021 referentes ao
período de 18 de fevereiro a 23 de março de 2021, provenientes da SAE –
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS. Protocolo nº
451/2021 de 18 de maio de 2021, que encaminha balancete financeiro referente aos
meses de fevereiro, março e abril de 2021, proveniente da SAE –
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS. 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 31/2021 de autoria do
Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$ 3.680.000,00 (Três milhões, seiscentos e oitenta mil reais) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 32/2021 do Prefeito Municipal que dispõe sobre a
desafetação de imóvel para unificação e dá outras providências. Projeto de Lei nº
33/2021 do Prefeito Municipal que também dispõe sobre a desafetação de imóvel
para unificação e dá outras providências. Projeto de Lei nº 34/2021 do Prefeito
Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.405, de 14 de dezembro de 2017,
que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº 6.600, de 19 de junho
de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2021
da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto de Lei
nº 35/2021 da Mesa Diretora que cria o Projeto Voluntário “Quadradinhos do Amor”,
incentivando a doação de lãs e mão de obra na confecção dos quadradinhos no
município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo
1/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada que concede o título de "Cidadão

Ourinhense" ao Dr. Éder Hideki Pontes Munefiça. O Senhor Presidente informou que
as matérias anunciadas serão encaminhadas 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 25, 26, 27, 29 e 30/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 25/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa dos Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada, que cria o “Projeto Voluntário
Acolher” de apoio às Mães, Pais e Responsáveis por filhos dentro do Espectro Autista
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, 21 de maio 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 26/2021.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o Projeto Voluntário
de Apoio às Famílias Enlutadas por Vítimas da COVID-19 no município de
Ourinhos, 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, 21 de maio
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 27/2021. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada, que cria o projeto “Mulher Empreendedora” e
estabelece as diretrizes para o fomento do empreendedorismo entre as mulheres no
município de Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Comissões, 21 de maio 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 29/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Guilherme Gonçalves,
que dispõe sobre denominação de próprio municipal (“Quadra Esportiva Rafael
Marques de Souza”), no Jardim Santos Dumont, 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, 21 de maio de 2021. Carlos Alberto Costa Prado –
Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre
Florencio Dias – Membro. Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
30/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Vereador Éder Julio Mota, que dispõe sobre

denominação de próprio municipal (Praça Luiz Dearo Garcia), 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, 21 de maio de 2021. Carlos Alberto Costa
Prado – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre
Florencio Dias – Membro. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, emitidos aos seguintes
protocolos: Protocolo R-431/2021-46, de 12/05/2021, referente ao Ofício nº
016/2021/Gerência de Compras, de 03 de maio de 2021, do Sr. Inácio José Barbosa
Filho – Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços
da autarquia, do mês de abril de 2021. Protocolo R-436/2021-66, de 13/05/2021,
referente ao Ofício nº SMPF 56/2021, de 12 de maio 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 39 a 61/2021, dos dias 01/03/2021 a 31/03/2021: Parecer do Relator da Comissão
de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito do Protocolo R nº 00000431/2021-46, de 12/05/2021, referente ao
Ofício nº 016/2021/Gerência de Compras, de 03 de maio de 2021, do Sr. Inácio José
Barbosa Filho – Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e
serviços desta Autarquia, do mês de abril 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, 24 de maio de 2021. Fernando Rosini –
Presidente-Relator; Alexandre Araujo 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
R-436/2021-66, de 13/05/2021, referente ao Ofício nº SMPF 56/2021, de 12 de maio
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 39 a 61/2021, dos dias 01/03/2021 a
31/03/2021, 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, 24
de maio de 2021. Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araujo 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. Logo em seguida, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 16ª. Sessão
Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 834/21 - Requer informações sobre
o atendimento psicológico que vem sendo prestado na Casa Rosa "Enfermeira
Teresinha de Souza Freire Silva". Requerimento do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 835/21 - Requer informações sobre a existência de ferramenta
eletrônica para gerenciar o abastecimento de remédios nos postos de saúde de nosso
Município, de forma a controlar os estoques, identificar e antecipar possíveis faltas de

remédios em cada unidade de saúde. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 836/21 - Requer informações quanto ao projeto e o cronograma de
execução de limpeza de bueiros e bocas de lobo nos bairros: Jardim São Domingos,
Jardim Ouro Fino, Jardim Carolina, Loteamento São Bento, Vila Adalgiza e
Loteamento João Batista Medeiros. 837/21 - Requer informações quanto ao projeto e
o cronograma de execução de recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" nos bairros: Jardim América, Vila Sândano, Vila Kennedy, Jardim
Europa e Jardim Eldorado. 838/21 - Requer informações quanto ao projeto e o
cronograma de execução de recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" nos bairros: Jardim São Domingos, Jardim Ouro Fino, Jardim
Carolina, Loteamento São Bento, Vila Adalgiza e Loteamento João Batista Medeiros.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 839/21 - Requer informações
quanto à possibilidade de se revitalizar a Praça Nelson de Camargo Nascimento, bem
como em seu entorno, através da retirada de entulho, instalação de bancos de
concreto e outras melhorias afins. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 840/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar um
playground na praça situada na Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, paralela com a
Rua Jandyra Gomes de Oliveira, próximo ao nº 311 - Vila São José. 841/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se retirar um monte de terra que está no meio do
campo de futebol da Associação de Moradores de Bairros do Jardim das Paineiras.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 842/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 3.684/2017, que requer informações sobre a possibilidade de
se construir bueiros na Rua Helena Biazon Saladini, próximo ao nº 691, esclarecendo
se houve o estudo visando melhorar a drenagem da referida via pública, conforme
respostas com datas dos dias 28/12/2017 e 23/03/2018. Requerimento do Vereador
Éder Júlio Mota: 843/21 - Requer informações, em caráter de urgência, quanto à
possibilidade de se perdoar todas as multas aplicadas durante a pandemia de COVID19. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 844/21 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização viária nos
bairros: Jardim América, Vila Sândano, Vila Kennedy, Jardim Europa e Jardim
Eldorado. 845/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de sinalização viária nos bairros: Jardim São Domingos, Jardim Ouro Fino, Jardim
Carolina, Loteamento São Bento, Vila Adalgiza e Loteamento João Batista Medeiros.
846/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
pavimentação asfáltica no trecho final Rua Alpino Buratti, interligando com a
Rodovia Mello Peixoto. 847/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma
de execução de limpeza em bueiros e bocas de lobo no trecho final da Rua Alpino
Buratti, na junção com a Rodovia Mello Peixoto. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 848/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
594/2021, que requer informações da Administração Pública Municipal, da
Procuradoria do Município e do Setor Responsável pelo Transporte Público
(realizado através da Empresa CCO - Circular Cidade de Ourinhos Grupo Avoa),
sobre a diminuição de veículos em horários de pico do transporte, causando assim
superlotação. 849/21 - Requer informações da Administração Pública Municipal,
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e à Secretaria

Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, sobre a possibilidade de se revitalizar a
área verde localizada na Rua Milton de Abreu, no cruzamento com a Rua Seis, entre
os Residenciais Vandelena de Moraes Freire e Recanto dos Pássaros III (logo após o
CEU), através de instalação de pneus para coibir o descarte irregular de entulhos no
local, bem como plantio de árvores, instalação de iluminação, bancos, mesas, parque
infantil e realização de constantes roçadas no local. 850/21 - Requer informações da
Administração Pública Municipal, junto à Secretaria Municipal de Segurança
Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento em
pontos estratégicos na Rua Milton de Abreu, no cruzamento com a Rua Seis, entre os
Residenciais Vandelena de Moraes Freire e Recanto dos Pássaros III. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 851/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reformar do banheiro do Tiro de Guerra 02-026. 852/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção em toda a parte elétrica
no Tiro de Guerra 02-026. 853/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar mais chuveiros no Tiro de Guerra 02-026, pois só possuem dois chuveiros
para 100 atiradores. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 854/21 - Requer informações esclarecendo a qual órgão compete a pintura
das faixas das lombadas existentes na Rodovia Mello Peixoto, sentido JacarezinhoPR, entre a fábrica da Marvi e a entrada do Supermercado São Judas e sentido ao
centro, próximo da entrada da rotatória do Jardim Itamaraty, pois as pinturas dos
redutores de velocidade (quebra-molas) estão completamente apagadas. 855/21 Requer seja disponibilizada à população em geral as especialidades que tanto
necessitam, tais como: neurologia, gastroenterologia, cardiologia, oftalmologia,
ortopedia, pneumologia, pediatria e outras, nas unidades de saúde do Município, pois
tem munícipes aguardando até oito meses para serem atendidos. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 856/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de limpeza em bueiros e/ou "bocas de lobo" nos bairros:
Jardim América, Vila Sândano, Vila Kennedy, Jardim Europa e Jardim Eldorado.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 857/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 389/2021, que requer informações a respeito de
transporte para pessoas com deficiência física. 858/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 595/2021, que requer informações a respeito da possibilidade de se
adquirir Cateteres de Poliuretano com Revestimento Hidrofílico, tendo em vista que o
mesmo já está pronto para uso, não tendo a necessidade de uma preparação,
reduzindo complicações, facilitando a técnica e proporcionando autonomia àqueles
usuários que possuem baixa destreza manual. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 859/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 314/2019, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão das Ruas Henrique Pontara, Paschoal Henrique e Vitório Christoni, bem
como das Alamedas Stella Regina Baxhix, Antônio Francisco Barbosa, Francisco
Neto e Thomaz Chine. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 860/21
- Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias na
ponte sobre o Córrego Água do Jacú, no cruzamento da Rua Achilles Zamboni, no
Parque Pacheco Chaves. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 861/21 - Requer informações sobre os nomes e valores de todas

as empresas, rádios e sites que recebem dinheiro público para fazer propaganda para
a Prefeitura. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 862/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se confeccionar uma cartilha sobre a violência
sexual contra criança e adolescente, conforme está sendo usada no município de
Tupã, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, CREAS, Conselho
Tutelar, Polícia Civil e demais instituições e entidades atuantes na área. 863/21 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.777/2019, que encaminha minuta de
projeto de lei que dispõe sobre a criação do “Programa de Voluntários Casa Rosa”.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 864/21 Requer informações sobre o valor investido em saúde no ano de 2021, bem como a
porcentagem da arrecadação total. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 865/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça
Luís Vaz de Camões, com a instalação de playground, academia de saúde, pista de
caminhada, bancos, iluminação a LED, etc. 866/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma geral, bem como instalar academia ao ar livre e
pista de caminhada, na Associação de Moradores de Bairros do Parque Minas Gerais.
Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 867/21 - Requer informações sobre
as queimadas que vêm acontecendo com frequência no depósito de galhadas do
Município. 868/21 - Requer informações sobre a prestação de serviço de
abastecimento realizada pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE,
através da rede de distribuição pública de água. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 869/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar o Centro de Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy, com
melhorias na iluminação, pintura e paisagismo. Requerimento do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 870/21 - Requer informações quanto à possibilidade de
se requerer ao Governo Federal e ao Ministério da Saúde que realize em Ourinhos
campanha de imunização em massa contra a COVID-19, a exemplo do que foi feito
em Botucatu/SP. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 871/21 Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias na
iluminação pública (lâmpadas de LED) nos bairros: Vila Kennedy, Jardim Eldorado,
Loteamento São Bento e Loteamento João Batista Medeiros. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 872/21 - Requer informações, junto ao
Governo Estadual, a respeito dos investimentos realizados em Ourinhos através do
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - FEAP -, por meio de linhas crédito
para diversas atividades agropecuárias, pequenos e médios produtores rurais,
pescadores artesanais, cooperativas e associações. 873/21 - Requer informações sobre
o cronograma de revitalização de praças públicas do Município. 874/21 - Requer
informações sobre as especialidades médicas disponíveis na UBS "Dona Pepa" - Vila
Brasil -, localizada na Rua Jornalista Heron Domingues, 647. Requerimento dos
Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Carlos
Alberto Costa Prado, Alexandre Araújo Dauage, Roberta Stopa e Nilce Arraujo
Garcia: 875/21 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 24/2021.
Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Requerimento
de Urgência apresentado: Requerimento nº 875/2021 que requer urgência especial de

votação ao Projeto de Lei nº 24/2021. 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 24/2021, de autoria da Vereadora
Nilce Araujo Garcia, que dispõe sobre a proibição do uso de carroças e charretes,
com tração animal no município de Ourinhos, e quaisquer outras atividades que
possam lesar a saúde e o Bem Estar do Animal, e dá outras providências.
Justificativa: O Projeto de Lei apresentado tem como objetivo proibir o uso de
animais em tração, sejam bovinos, equinos, asininos, muares, abolindo assim, os
maus tratos com esses animais, já que seus proprietários não cuidam dos mesmos,
usando-os como objeto, até que adoeçam sem cuidados, levados à exaustão e até a
morte. A medida que se propõe neste Projeto de Lei visa difundir a ideia de que o
estágio atual da evolução humana não permite a admissão de práticas abusivas e
cruéis em relação aos animais. Acrescido a isso, destaca-se que a utilização de
veículos de tração animal vai contra as atuais normas de direito urbanístico,
aumentando o risco de acidentes e provocando mais sofrimento aos animais com o
barulho e estresse ocasionado pelo intenso fluxo de trânsito. Assim, certa de poder
contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, na defesa
dos animais, agradeço antecipadamente. Sala das Sessões, em 24 de maio de 2021.
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:
985/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Francisco
Nunes de Mello. 986/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Miguel
Sutil, defronte ao n° 219. 987/21 - Solicita roçada e limpeza na Praça Nelson de
Camargo Nascimento e em seus arredores, sobretudo no campo de futebol.
Indicações do Vereador Valter do Nascimento: 988/21 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua Osvaldo Corrêa, no trecho situado defronte à Praça José Cardinali
Mader "Praça da Texaco". 989/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na esquina
da Rua Barão do Rio Branco com a Rua Olympio Coelho Tupiná - "Barra Funda".
990/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Carolina Evangelista Dalaqua,
nos postes nº s 119 e 149. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 991/21 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico Rua Prof. José Varago, no Jardim
Ouro Verde. 992/21 - Solicita instalação de poste com iluminação na área verde
localizada na Rua Luiz Nogueira (COHAB), pois é muito escuro a noite, sendo
perigoso para os munícipes que ali transitam. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 993/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em todas as ruas dos bairros: Vila Sândano, Jardim São Domingos, Jardim Ouro Fino
e Jardim Carolina. 994/21 - Solicita pintura de sinalização de solo, indicando "PARE"
e faixa de pedestres, no cruzamento da Rua Machado Florence com a Rua Don José
Marello. 995/21 - Solicita instalação de placas aéreas indicando o limite de
velocidade em toda a extensão Rua Don José Marello, bem como no cruzamento da
Rua Machado Florence com a Rua Don José Marello. 996/21 - Solicita troca de
lâmpadas queimadas na Rua Paschoal Pagani, poste nº 15/696. 997/21 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda a
extensão da Rua João Jorge Neder - Jardim Bela Vista. Indicação do Vereador

Anísio Aparecido Felicetti: 998/21 - Solicita reforma e melhorias na calçada ao
redor do campo e da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty.
Indicações do Vereador Fernando Rosini: 999/21 - Solicita implantação redutor de
velocidade (lombada) na Rua Vereador Geraldo Bernardini - Vila Boa Esperança.
1.000/21 - Solicita limpeza em toda a extensão do Córrego Furna e Furninhas que
passa pelos bairros: Jardim São Jorge, Jardim Vale Verde, Vila Operária, Jardim Novo
Horizonte, Parque Minas Gerais e Jardim São Carlos. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.001/21 - Solicita roçada e limpeza na Estrada Vicinal
Fernando Antônio Paschoal (Ferro Velho Cruzeiro), até o Memorial Garden. 1.002/21
- Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua José Alves de Lima - Vila São José.
1.003/21 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Isaac Benatto, poste 5/1639 - Jardim do
Sol. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou à Segunda Secretária que realizasse a
leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 157/21 De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Della Tonia. Moções do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 158/21 - De congratulações e boas-vindas
ao novo bispo da Diocese de Ourinhos, Dom Eduardo Vieira dos Santos. 159/21 - De
congratulações e agradecimentos a Dom Salvador Paruzzo, pelos relevantes serviços
prestados como bispo da Diocese de Ourinhos. Moção da Vereadora Roberta
Stopa: 160/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Vanderlei Reinaldo Moura. Moção
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 161/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Wilson Wagner Carula. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 162/21 De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Antônia da Graça, ocorrido em 18 de maio
de 2021. Moção da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 163/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Bruno Covas Lopes, Prefeito de São Paulo - SP. Moção do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 164/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Ronaldo Barbosa Cunha. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 165/21
- De pesar pelo falecimento do Sr. José Evangelista. Moção do Vereador Cícero de
Aquino: 166/21 - De congratulações à Di Jóias, pelos 27 anos de serviços prestados à
população de Ourinhos e região, em nome do proprietário Valdir Francisco. Moções
da Vereadora Raquel Borges Spada: 167/21 - De congratulações ao 1º Sargento
Vagner Ferreira, por assumir a Instrução do Tiro de Guerra 02-026. 168/21 - De
congratulações ao 1º Sargento Fabiano Callegaro Ceolin, por assumir a Chefia da
Instrução do Tiro de Guerra 02-026. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 169/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Leonardo Nazaré Garcia. Moção
do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 170/21 - De apoio ao Projeto de Lei nº
80/2018, em tramitação no Senado Federal, oriundo do Projeto de Lei 5.511/2016 da
Câmara Federal, que torna obrigatória a participação de advogado na solução
consensual de conflitos, tais como a conciliação e a mediação. Moção do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 171/21 - De congratulações e aplausos à Equipe do
Banco de Leite Humano de Ourinhos: Wagner Eudes de Mello Carrijo (Gerente de
Apoio em Vigilância e Saúde), Tatiana Petermann Maximino (Enfermeira
Responsável), Maria Helena Gomes (Auxiliar de Enfermagem) e Ícaro Fogaça de
Medeiros (Motorista), pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano, comemorado
em 19 de maio. 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 Éder Júlio Mota 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 o Senhor Vereador Luiz Donizetti
Bengozi do Requerimento nº 860/2021; a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada
das Moções nº. s 167 e 168/2021 e dos Requerimentos nº s 851 e 852/2021; o Senhor
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva dos Requerimentos nº s 864 e
835/2021; a Senhora Vereadora Roberta Stopa dos Requerimentos nº s 834, 867 e
868/2021 e o Senhor Vereador Éder Júlio Mota do Requerimento nº 843/2021. Não
havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s 834 a 874/2021 e as Moções nº s 158, 159, 166 a 168, 170 e
171/2021, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Nilce Araujo Garcia. 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. 834/2021 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que
requer informações sobre o atendimento psicológico que vem sendo prestado na Casa
Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva". Fizeram o uso da palavra as Sras.
Vereadoras Roberta Stopa, 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. 835/2021 de autoria do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado que requer informações sobre a existência de ferramenta eletrônica para
gerenciar o abastecimento de remédios nos postos de saúde de nosso Município, de
forma a controlar os estoques, identificar e antecipar possíveis faltas de remédios em
cada unidade de saúde. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 843/2021 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que requer informações, em
caráter de urgência, quanto à possibilidade de se perdoar todas as multas aplicadas
durante a pandemia de COVID-19. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Éder Júlio
Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
851/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações
sobre a possibilidade de se reformar o banheiro do Tiro de Guerra 02-026. 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. 852/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada que requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção em
toda a parte elétrica no Tiro de Guerra 02-026. 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. 860/2021 de autoria do Vereador Luiz Donizetti Bengozi que
requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias na
ponte sobre o Córrego Água do Jacú, no cruzamento da Rua Achilles Zamboni, no
Parque Pacheco Chaves. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Luiz Donizetti
Bengozi 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. 864/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva que requer informações sobre o valor investido em saúde no ano de 2021, bem
como a porcentagem da arrecadação total. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 867/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que
requer informações sobre as queimadas que vêm acontecendo com frequência no
depósito de galhadas do Município. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores
Roberta Stopa, Cícero de Aquino 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. 868/2021 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que requer informações sobre a prestação de serviço de
abastecimento realizada pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE,
através da rede de distribuição pública de água. 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 colocada em discussão a Moção nº.
167/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada de congratulações ao 1º
Sargento Vagner Ferreira, por assumir a Instrução do Tiro de Guerra 02-026. Fez o
uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer
o uso da palavra foi colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Foi
colocada em discussão a Moção nº. 168/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada de congratulações ao 1º Sargento Fabiano Callegaro Ceolin, por assumir a
Chefia da Instrução do Tiro de Guerra 02-026. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora
Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocada
em votação, APROVADA por unanimidade. Em seguida, fizeram o uso da palavra
livre os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti e Raquel
Borges Spada. 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. (O Senhor Presidente informou que daria um breve
intervalo de cinco minutos.) Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos o
Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do
Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está
encerrado. Logo após, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores
Vereadores para verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Carlos Alberto Costa
Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes
de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Luiz Donizetti Bengozi,

Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas
Angelo, Valter do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número
legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em apreciação do
plenário o Requerimento de Urgência nº 875/2021 de autoria dos Vereadores Nilce
Araujo Garcia, Cícero de Aquino, Carlos Alberto Costa Prado, Alexandre Araújo
Dauage e Roberta Stopa que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 24/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia, que dispõe sobre a proibição
do uso de carroças e charretes, com tração animal no município de Ourinhos, e
quaisquer outras atividades que possam lesar a saúde e o Bem Estar do Animal, e dá
outras providências. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
REJEITADO com sete votos contrários e sete votos favoráveis, sendo o voto de
desempate do Senhor Presidente que declarou rejeitado o requerimento de urgência.
Por questão de ordem, fizeram o uso da palavra para justificativa de voto os Senhores
Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes de Carvalho, Éder Júlio
Mota, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Nilce Araujo Garcia, Cícero de Aquino
e Alexandre Araújo Dauage. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão
o Projeto de Resolução nº 11/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe
sobre a criação da “Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente” no município de Ourinhos. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora
Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o
Projeto de Resolução nº 11/2021 o Sr. Presidente designou os Vereadores Raquel
Borges Spada, Alexandre Araújo Dauage e carlos Alberto Costa Prado para, sob a
presidência da primeira, integrarem a “Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente” no município de Ourinhos. 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 Éder Júlio Mota, Giovanni Gomes de Carvalho,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Cícero de Aquino. Não havendo mais
orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Décima Sexta 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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