ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete
horas e dois 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 Sétima 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. José Dias Moraes Sobrinho, do Sr. Celso
Paixão, do Sr. João Carlos Bruzarosco, do Sr. Lenilson Querino da Silva, da Sra.
Maria Carula, da Sra. Doralice de Souza Camargo e da Sra. Sueli Tassi. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves de Souza solicitou um
minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Doralice de Souza Camargo e da Sra.
Sueli Tassi e também de todas as vítimas da Covid-19 em Ourinhos. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Fernando Rosini solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Leandro Mota e do Sr. José Luís Soares. Por questão de ordem, o
Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Brás Dolce Filho, do Sr. André Lisboa e do Sr. Leandro Mota.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto
de silêncio pelos falecimentos da Sra. Doralice de Souza Camargo e do Sr. Adalcinei
Rodrigues. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo também solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Adalcinei Rodrigues e atendendo os
pedidos dos Senhores Vereadores, 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 COVID19 registradas na última semana até esta data. Em seguida, 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 Sexta 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
Requerimento n° 262/2021 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimento n°
123/2021 do Vereador Alexandre Florencio Dias; Requerimentos n° s 674, 697 e
775/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos n° s 606, 691, 730,
783 e 786/2021 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n° s 610,
753 e 779/2021 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos n° s 614 e 744/2021
do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos n° s 488 e 665/2021 do Vereador
Fernando Rosini; Requerimentos n° s 390 e 708/2021 do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho; Requerimentos n° s 414, 667, 754 e 755/2021 do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva; Requerimentos n° s 762, 763, 764, 770 e 781/2021 do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimento n° 567/2021 da Vereadora Nilce
Araujo Garcia; Requerimentos n° s 625 e 758/2021 da Vereadora Raquel Borges
Spada; Requerimentos n° s 633 e 696/2021 da Vereadora Roberta Stopa;
Requerimento n° 736/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo; Requerimentos n°
s 617 e 619/2021 dos Vereadores Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa e Requerimento n° 756/2021
dos Vereadores Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Ofício n° 343/2021 da CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ, que encaminha a Indicação n° 207/2021 para conhecimento
dos senhores vereadores. Decreto municipal n° 7.401 de 28 de abril de 2021
proveniente da PREFEITURA MUNICIPAL, que dispõe sobre abertura de crédito
extraordinário no orçamento vigente do município, no valor de R$ 1.972.080,00 (um
milhão, novecentos e setenta e dois mil e oitenta reais) em favor do Fundo Municipal
de Saúde para fins de enfrentamento à pandemia de COVID-19. Decreto municipal n°
7.411 de 17 de maio de 2021 proveniente da PREFEITURA MUNICIPAL, que
dispõe sobre abertura de crédito extraordinário no orçamento vigente do município,
no valor de R$ 1.122.443,87 (um milhão, cento e vinte e dois mil e quatrocentos e
quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) em favor do Fundo Municipal de Saúde
para fins de enfrentamento à pandemia de COVID-19. Decreto municipal n° 7.396 de
20 de abril de 2021 proveniente da PREFEITURA MUNICIPAL, que dispõe sobre
abertura de crédito extraordinário no orçamento vigente do município, no valor de R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em favor do Fundo Municipal de Saúde
para fins de enfrentamento à pandemia de COVID-19. Decreto municipal n° 7.390 de
13 de abril de 2021 proveniente da PREFEITURA MUNICIPAL, que dispõe sobre
abertura de crédito extraordinário no orçamento vigente do município, no valor de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em favor do Fundo Municipal de
Saúde para fins de enfrentamento à pandemia de COVID-19. Ofício n° 401/2021
oriundo da CÂMARA DOS DEPUTADOS, remetido pelo Deputado Federal Paulo
Freire Costa à Prefeitura Municipal de Ourinhos em resposta a pedido da Vereadora
Raquel Borges Spada. O Primeiro Secretário realizou a leitura na íntegra do Ofício nº
109/2021 – GAB/SAE e do Tribunal de Justiça – Comarca de Ourinhos, referente ao
Processo Digital nº 10006439-91.2016.8.26.0408. 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. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas
à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 36/2021 da Vereadora Roberta Stopa
que dispõe sobre a publicização dos atos dos Conselhos Municipais e Comitês do
Poder Executivo no site oficial do Município. Projeto de Lei nº. 37/2021 dos
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa que dispõe sobre
a instituição da Semana Municipal Lei Maria da Penha no município de Ourinhos.
Projeto de Lei nº. 38/2021 da Vereadora Roberta Stopa que altera a Lei nº 6.619, de
4 de novembro de 2020, que dispõe sobre a instituição no município de Ourinhos do
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 39/2021 do Prefeito Municipal que dispõe sobre a
criação do Distintivo Esplendor da Secretaria de Segurança Pública, do Distintivo
Escudo, do Brasão e da Bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem como suas
descrições heráldicas e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 40/2021 do
Prefeito Municipal que dispõe sobre a padronização definitiva da marca da Prefeitura
Municipal de Ourinhos, criando a LOGOMARCA e SLOGAN do Município e dá
outras providências. O Senhor Presidente informou que as matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres
de acordo com o mandamento regimental. Dando continuidade, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer contrário da
Comissão de Justiça e Redação emitidos ao Projeto de Lei nº 24/2021: Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 24/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa 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, como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, declaro
CONTRÁRIO meu Parecer, acatando a recomendação do Parecer Jurídico, que
opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto, por ofensa ao Código de
Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, art.52 e ao Código de Proteção aos Animais do
Estado de São Paulo, Lei Estadual 11.977 de 25 de agosto de 2005, artigos 13 a 15.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2021. Carlos Alberto Costa Prado – PresidenteRelator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias –
Membro. Com o parecer contrário lido, o Senhor Presidente colocou em votação,
APROVADO por unanimidade o parecer contrário ao Projeto de Lei nº 24/2021. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos pareceres favoráveis da
Comissão de Saúde e Assistência Social, emitidos aos Projetos de Leis nº. s 25 e
26/2021: Parecer do Relator da Comissão de Saúde e Assistência Social ao Projeto
de Lei nº. 25/2021, cria o “Projeto Voluntário Acolhe” 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 Saúde e Assistência Social,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo portanto,

FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 01 de junho
de 2021, Éder Júlio Mota – Presidente-Relator; Raquel Borges Spada – VicePresidente e Valter do Nascimento – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº. 26/2021, 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 Saúde e Assistência
Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 01 de junho
de 2021, Éder Júlio Mota – Presidente-Relator; Raquel Borges Spada – VicePresidente e Valter do Nascimento – 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. O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Requerimento nº 920/2021:
Requerimento nº 920/2021 que requer a constituição de Comissão Parlamentar de
Inquérito – CPI – destinada a investigar a disseminação de notícias falsas (“fake
news”) contra membros do Poder Legislativo, do Chefe do Poder Executivo e de
Servidores Públicos Municipais. Senhor Presidente, os Vereadores abaixo-assinados,
com fundamento no Art. 58, § 3º. da Constituição da República do Brasi, no Art. 52 e
seguintes da Lei Orgânica do Município e no Art. 77 e seguintes do Regimento
Interno, vem, com o devido respeito, REQUER a constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito para a apuração dos fatos a seguir expostos: Especificação
dos Fatos: 1 – a disseminação de notícias falsas (fake news) à respeito de membros
do Poder Legislativo, do Chefe do Poder Executivo e de Servidores Públicos
Municipais, com a finalidade de macular a imagem da Administração Municipal e a
atuação dos Vereadores desta Casa de Leis, bem como, atingir a honra e a imagem de
pessoas públicas Vereadores, Prefeito, Secretários e demais Servidores, utilizando-se,
para tanto, de perfis falsos na internet e da utilização indevida de nome e imagem de
pessoas (falsidade ideológica) para simular diálogos inexistentes, com o intuito de
atrapalhar a Gestão Municipal, desde o mês de janeiro de 2021 até a presente data; 2
– a disseminação de ideias e discursos com nítida intenção de depreciar a imagem
pública, moral e honra alheias ou manipular a opinião pública sobre a gestão
municipal, via internet, desde o mês de janeiro de 2021 até a presente data; 3 – o
abuso de prerrogativas legais, em especial da função fiscalizatória, com exclusivo
intuito político, em reportagens e matérias de conteúdo inverídico sobre a prestação
de serviços municipais, aterrorizando a população, despropositadamente, sem a
finalidade de atingir o interesse público, desde o mês de janeiro de 2021 até a
presente data; Enquadramento Legal: Lei Orgânica do Município – Artigos 52 e 53;
Regimento Interno – Resolução nº 04, de 9 de junho de 1993 – artigos 77 e 91;
Decreto-Lei 201/67, artigo 4º, VII e VIII. Número de Membros Integrantes da CPI: A
Comissão Parlamentar de Inquérito será integrada por 7 (sete) vereadores, na forma
estabelecida no Regimento Interno. Prazo de Funcionamento: o prazo de
funcionamento da Comissão será de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual
período, findo o qual será elaborado o competente relatório concludente para
apreciação do Plenário. Indicação de provas a serem produzidas 1 – Oitiva de
autoridades e servidores vítimas de fake news; 2 – Oitiva de suspeitos da prática do

abuso de prerrogativas legais; 3– Análise documental de depoimentos prestados
perante Autoridade Policial, reportagens, conversas, que circularam, indevidamente,
nas mídias sociais; 4 – Análise de conteúdos que circularam na internet desde o mês
de janeiro de 2021 até a presente data, de cunho político, com a finalidade de
depreciar autoridades públicas e os serviços prestados pela Administração Municipal.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2021. Anísio Felicetti, Carlos Alberto Costa Prado,
Éder Mota, Fernando Rosini, Luiz Donizetti Bengozi, Raquel Spada e Valter do
Nascimento. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou
correção no texto do Requerimento nº 920/2021. O Senhor Presidente suspendeu a
sessão para que a Secretaria da Casa providenciasse a correção. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou nova leitura do Requerimento nº. 920/2021 devidamente
corrigido. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que, de cordo com o artigo nº
78 do regimento interno, estava constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito –
CPI solicitada no Requerimento nº. 920/2021 e realizou o sorteio dos membros para
comporem a comissão. O Senhor Presidente declarou os nomes dos Senhores
Vereadores sorteados: Alexandre Florencio Dias, Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva, Carlos Alberto Costa Prado, Luiz Donizetti Bengozi, Giovanni Gomes de
Carvalho, Raquel Borges Spada e Alexandre Araújo Dauage. O Senhor Presidente
solicitou aos membros sorteados que se reunissem para a eleição do presidente e
relator da referida CPI, conforme o artigo nº 80 do regimento interno, e suspendeu a
sessão por dez minutos. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente informou que a CPI
destinada a investigar a disseminação de notícias falsas (“fake news”) contra
membros do Poder Legislativo, do Chefe do Poder Executivo e de Servidores
Públicos Municipais está formada com o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage
– Presidente; Raquel Borges Spada – Relatora; Alexandre Florencio Dias, Carlos
Alberto Costa Prado, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Luiz Donizetti Bengozi
e Giovanni Gomes de Carvalho - Membros. A seguir, o Senhor Presidente informou
que seriam apresentadas as matérias relativas à 17ª. Sessão Ordinária de 2021. O
Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 876/21 - Requer informações
quanto à possibilidade de se criar um memorial em homenagem às vítimas da Covid19, a ser instalado na Praça Melo Peixoto. Requerimentos do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 877/21 - Requer informações quanto à aplicação da emenda
impositiva deste vereador destinada aos setores de fisioterapia e ambulatório do bebê
da Associação Santa Casa de Misericórdia. 878/21 - Requer informações quanto ao
estado de funcionamento do aparelho de raio-x do Centro de Saúde Dr. Hermelino
Agnes de Leão. 879/21 - Requer informações quanto ao número de consultas de
especialidades médicas oferecidas mensalmente no AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha
Rodrigues". 880/21 - Requer informações quanto ao número de exames oferecidos
mensalmente no AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 881/21 - Requer informações quanto à possibilidade de
se instalar um segundo ponto de vacinação contra a COVID-19 no estacionamento do
Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho". 882/21 Requer informações quanto à possibilidade de se instalar semáforo no trevo que liga a
Avenida José Marques de Souza com as Ruas Jornalista Heron Domingues e

Hermínio Joaquim dos Remédios. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 883/21 - Encaminha minuta de projeto de lei que cria a "Patrulha Maria da
Penha" no Município de Ourinhos e dá outras providências. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 884/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade de se realizar o
rebaixamento de guias para acesso de pessoas cadeirantes na Praça Presidente
Kennedy (Praça do Seminário). Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 885/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para se disponibilizar um funcionário em tempo integral no Departamento de Turismo
no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 886/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a
possibilidade de se realizar rebaixamento de guias na "pracinha" defronte à Paróquia
Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Seminário). 887/21 - Requer informações,
junto à Administração Municipal e ao Departamento de Estradas e Rodagens - DER,
sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade/quebra mola próximo ao
local onde havia os radares no trevo de acesso à Vila Boa Esperança, na junção entre
a Rodovia Raposo Tavares com as Ruas Prof. Cândido Barbosa Filho e Orlando
Azevedo, pois o trevo vem gerando dificuldades de travessia tanto por pedestres
quanto por moradores dos bairros adjacentes, haja vista o fluxo intenso em horários
de pico e a velocidade empregada pelos motoristas. 888/21 - Requer informações,
junto à Administração Municipal e ao Departamento de Estradas e Rodagens - DER,
sobre a previsão de quando os radares voltarão a operar em todos os pontos já
existentes para a instalação desses dispositivos em toda a extensão da Rodovia
Raposo Tavares. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 889/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre a Secretaria
Municipal de Saúde e a UNESP de Botucatu, para que os exames GRAM sejam
realizados na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva". 890/21 Requer informações sobre a possibilidade de se concluir a construção do banheiro no
viveiro de mudas. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 891/21 Requer informações sobre projetos, bem como cronograma de construção de
emissário de esgoto para se evitar sua emissão no Córrego do Jacu. 892/21 - Requer
informações sobre o cronograma de execução, bem como a possibilidade de
instalação de lombada ou outro dispositivo redutor de velocidade na Rua do
Expedicionário, próximo ao nº 1.828, no Jardim Matilde. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 893/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se incluir na vacinação contra a COVID-19, como prioridade, os
professores do ensino superior e dos cursos livres (informática, idiomas e
profissionalizantes), pois exercem a mesma atividade dos profissionais do ensino
básico, os quais estão sendo vacinados. Requerimentos da Vereadora Nilce Araujo
Garcia: 894/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 327/2021, que solicita
informações sobre o calçamento no passeio público da praça da Rua Pedro Migliari
"Tico". 895/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 388/2021, que requer
informações sobre a possibilidade do Município efetuar a contratação de serviço
médico veterinário junto à iniciativa privada, por intermédio de licitação, para

desafogar o trabalho realizado pelos Protetores de Animais do Município de
Ourinhos, os quais vêm enfrentando dificuldades financeiras para garantir a
continuidade do serviço de proteção aos animais. 896/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 520/2021, que solicita informações sobre a implantação de
lombada na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte à rotatória de acesso à entrada
principal do Parque Olavo Ferreira de Sá. 897/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 926/2021, que 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.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 898/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar uma unidade do Centro de
Referência da Assistência Social - CRAS na Rua Jornalista Miguel Farah nº 293, no
Loteamento Angelina Marcante. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges
Spada: 899/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se transferir
funcionários para o viveiro de mudas, a fim de dar andamento ao plantio que se
encontra inativo no momento. 900/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar estudos para construir acesso entre as Ruas 3 de Maio e Vitório Christoni,
para melhorar o trânsito de veículos. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa:
901/21 - Encaminha abaixo-assinado dos moradores do Residencial Recanto dos
Pássaros III e bairros adjacentes solicitando, através do Mandato Coletivo
ENFRENTE, a manutenção e pequenas obras na área de lazer localizada na Rua
Antonio Franciscon Filho com a Rua Francisco Carlos de Arruda Leite.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 902/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira no conjunto de chácaras Salto
do Turvo, na entrada da estrada de São Pedro OUR 130. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 903/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para que a médica endocrinologista infantil, Dra.
Juliana, volte para o Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão), onde
ela recebia crianças que necessitam de tratamento do crescimento. 904/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se renovar a concessão do “Lanchódromo” aos
proprietários. 905/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
espaço literário na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva",
contando com doações de livros. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 906/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
para instalação de lombada ou outro dispositivo redutor de velocidade na Rua
Monteiro Lobato, defronte ao nº 848 - Vila Perino. 907/21 - Requer informações
sobre as unidades de saúde existentes no Município. 908/21 - Requer informações
sobre quais medidas serão tomadas para que se diminua a velocidade dos veículos nas
vias defronte às escolas e creches em nosso Munícipio. Requerimento do Vereador
Éder Júlio Mota: 909/21 - Requer informações sobre a possibilidade de construção
de "areninha" em nosso Município, via programa do Governo do Estado, vinculado à
Secretaria de Esportes do Estado, que trata-se de espaços com campo de futebol
society e quadra poliesportiva. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 910/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir
na lista de prioritários para tomar a vacina contra a Covid-19 os funcionários da
cooperativa "Recicla Ourinhos", os quais não pararam durante pandemia.

Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 911/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar melhorias na área verde situada na Rua Milton Crivelli,
cruzamento com a Rua Francisco Novelli, no final da pista de caminhada - Jardim
Guaporé. 912/21 - Requer informações sobre a previsão para realização de operação
"tapa-buracos" no Residencial Vandelena Moraes Freire. 913/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando construir pista de
caminhada nos entornos do Córrego Água das Furnas e Furninhas. Requerimentos
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 914/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se destinar verbas específicas para o desenvolvimento de ações de
divulgação à população, sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde,
informando sobre as especialidades e os tratamentos disponíveis no Município, bem
como os direitos e deveres dos usuários. 915/21 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis na UBS "Rosa Rodrigues Vidor", localizada na
Rua Liberdade, 387 - Vila Odilon. 916/21 - Requer informações sobre as
especialidades médicas disponíveis no PSF da Vila Nova Sá, localizado na Rua Chile,
50. 917/21 - Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no PSF
"José Carlos Garcia", localizado na Rua Mário Furini, 110 - Jardim Josefina. 918/21 Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar os pontos de coleta de óleo
usado no Município, bem como realizar uma ampla divulgação desses locais.
Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias: 919/21 - Requer
informações da Secretaria Municipal de Saúde sobre providências emergenciais para
realização de reparos dos banheiros de uso dos munícipes no Centro de Saúde Dr.
Hermelino Agnes de Leão. Requerimento de todos os Vereadores: 920/2021 Requer a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – destinada a
investigar a disseminação de notícias falsas (“fake news”) contra membros do Poder
Legislativo, do Chefe do Poder Executivo e de Servidores Públicos Municipais.
Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino, Santiago de Lucas Angelo,
Carlos Alberto Costa Prado, Alexandre Florencio Dias, Fernando Rosini, Valter
Do Nascimento, Guilherme Andrew Gonçalves Da Silva, Alexandre Araujo
Dauage, Anísio Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes De Carvalho, Luiz
Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Éder Júlio Mota e Raquel Borges Spada
- 921/21 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 39/2021.
Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia - 922/21 - Requer a retirada do
Requerimento nº 895/2021 da pauta dos trabalhos legislativos. Os requerimentos
apresentados serão apreciados no presente expediente. Por questão de ordem, a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia solicitou a retirada do Requerimento nº 895/2021 da
pauta. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
Requerimento de Urgência apresentado: Requerimento nº 921/2021 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 39/2021. 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 39/2021, de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do Distintivo Esplendor da
Secretaria Municipal de Segurança Pública, do Distintivo Escudo, do Brasão e da
Bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem como suas descrições heráldicas e
dá outras providências. Justificativa: A matéria que visa a criação dos símbolos que

deverão ser utilizados pelos integrantes da Guarda Municipal de Ourinhos – GMO,
em seus respectivos uniformes, na sede da Guarda Municipal, na sede da Secretaria
Municipal de Segurança Pública, no cabeçalho dos documentos oficiais expedidos
por esses órgãos, bem como nas viaturas que comporão sua frota. Os símbolos são
essenciais para que seja criada identidade própria à Guarda Municipal de Ourinhos,
para destacar seus integrantes, bem como para identificação visual dos prédios e
viaturas por ela utilizados. Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto
de alteração da Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 31 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: Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.004/21 - Solicita repintura da sinalização de solo, sobretudo das faixas de pedestres,
ao longo de toda a extensão da Rua do Expedicionário e da Rua Duque de Caxias.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.005/21 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa buracos", na Rua Maria de
Paula Leite Moraes, na quadra entre as Ruas Antenor Bertanha e Hermínio Joaquim
dos Remédios, no Jardim Anchieta. 1.006/21 - Solicita construção de galerias pluviais
e bocas de lobo em todas as ruas do Jardim Colúmbia. 1.007/21 - Solicita troca de
lâmpada inoperante na Rua Enfermeiro José Augusto Ribeiro. Indicações do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.008/21 - Solicita retirada de galhadas na
Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt. 1.009/21 - Solicita retirada de galhadas
na Rua Antônio Bertagnoli. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.010/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos", em toda a extensão da Rua Antônio Cito. Indicação do Vereador Éder
Júlio Mota: 1.011/21 - Solicita substituição de lâmpadas queimadas na Rua Vereador
Geraldo Bernardini, em frente aos nº s 390 e 424. Indicações do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 1.012/21 - Solicita a substituição de lâmpada inoperante na Rua
Álvaro Ferreira de Moraes, 868 - Vila Moraes. 1.013/21 - Solicita limpeza urgente em
bueiro localizado na Rua Sebastião Nunes Diniz, 415 - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 1.014/21 - Solicita a substituição de lâmpada inoperante
Rua Ângelo Sedassari, 219 - Vila Boa Esperança. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.015/21 - Solicita, por parte da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE, que após o conserto de vazamentos de água nas ruas seja
feita a limpeza e a lavagem no trecho onde ocorreu o reparo. Indicação da
Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.016/21 - Solicita roçada e limpeza na Rua Salim
Abuhamad, próximo ao nº 251, a fim de combater a proliferação de escorpiões no
local. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.017/21 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em 3 (três) postes localizados no cruzamento
entre a Rua Alpino Buratti e a Avenida Domingos Camerlingo Caló, próximo ao Auto
Posto Santa Maria. 1.018/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua
Dom Pedro I, defronte ao nº 874, na Vila Moraes. 1.019/21 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes na Rua Duque de Caxias, defronte ao nº 1.384, próximo ao
Posto Guskuma. Indicações do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.020/21 Solicita melhorias no banheiro da Praça Miguel Mofarrej (Praça do Food Truck).

1.021/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Ângelo
Barone, próximo ao nº 270, Vila Moraes, atendendo ao abaixo-assinado dos
moradores. 1.022/21 - Solicita implantação de rotatória para melhoria do trânsito na
Avenida Vitalina Marcusso, atrás do clube AABB. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 1.023/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação
"tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Souza Soutelo, Rua Santo Antônio,
Travessa Antônio Lourenço e da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Indicações
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.024/21 - Solicita limpeza, plantio de
grama e manutenção no alambrado do campo da Associação de Moradores de Bairros
da Vila São Luiz. Por questão de ordem, fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel
Borges Spada. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou à Segunda Secretária que
realizasse a leitura das moções apresentadas: Moção dos Vereadores Alexandre
Araujo Dauage e Luiz Donizetti Bengozi: 172/21 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Inaê Fantinati. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 173/21 - De
congratulações ao Deputado Federal Márcio Alvim, pelo empenho junto ao
Ministério da Saúde e ao Governo do Estado de São Paulo em favor da inclusão das
pessoas com deficiência mental, deficiência física permanente, deficiência intelectual,
Síndrome de Down, Autismo e deficiência permanente (BPC), na lista de prioridades
na vacinação contra a COVID-19. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
174/21 - De pesar pelo falecimento do Dr. Jerian de Carvalho Lima. Moção do
Vereador Alexandre Florencio Dias: 175/21 - De apoio ao Projeto de Lei nº
2.564/2020, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso
salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de
Enfermagem e da Parteira. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 176/21
- De congratulações ao Deputado Estadual André do Prado, que destinou à Secretaria
Municipal de Saúde o valor de R$ 150.000,00 para aquisição de uma van para
transporte de pacientes. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 177/21 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Celso Paixão. Moção da Vereadora Raquel Borges
Spada: 178/21 - De congratulações aos homens em reabilitação alojados na
Comunidade O Samaritano, por doarem sangue recentemente. Moções do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 179/21 - De congratulações ao empresário Sr.
Winston Khatchik Edirnelian, pelos 55 anos da fundação do Grupo Winston em nossa
cidade e relevantes serviços prestados a nossa população. 180/21 - De congratulações
à Barbearia Coró, pelos relevantes serviços prestados à população. 181/21 - De
congratulações ao empresário Sr. Railthon Favaro da TV Metrópole, pelos 5 anos de
existência em nossa cidade e relevantes serviços prestados a nossa população. Moção
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 182/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Felipe Chamorro. 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 o Senhor Vereador Alexandre Florencio
Dias da Moção nº. 175/2021 e dos Requerimentos nº s 877, 878, 879, 880 e

919/2021; a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia dos Requerimentos nº s 894,
896, 897/2021; o Senhor Vereador Éder Júlio Mota do Requerimento nº 909/2021; a
Senhora Vereadora Roberta Stopa do Requerimento nº 901/2021; a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada da Moção nº. 178/2021 e do Requerimento nº
903/2021; o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti da Moção nº. 173/2021 e do
Requerimento nº 898/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s 876 a 919/2021 e as Moções nº s 173,
175, 176, e 178 A 181/2021, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Nilce Araujo Garcia e Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Não havendo mais quem queira se manifestar, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que conforme fundamento no
inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem
prazo de até 15 dias para responder as informações solicitadas através de
requerimentos. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em deliberação as
matérias destacadas da presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 877/2021 de autoria do Vereador Alexandre Florencio Dias que requer
informações quanto à aplicação da emenda impositiva deste vereador destinada aos
setores de fisioterapia e ambulatório do bebê da Associação Santa Casa de
Misericórdia. Fez o uso da palavra o Sr Vereador 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. 878/2021 de autoria do
Vereador Alexandre Florencio Dias que requer informações quanto ao estado de
funcionamento do aparelho de raio - x do Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de
Leão. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Alexandre Florencio Dias, 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. 879/2021 de autoria do Vereador Alexandre Florencio
Dias que requer informações quanto ao número de consultas de especialidades
médicas oferecidas mensalmente no AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues".
Fez o uso da palavra o Sr. Vereador 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. 880/2021 de autoria do
Vereador Alexandre Florencio Dias que requer informações quanto ao número de
exames oferecidos mensalmente no AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues".
Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Alexandre Florencio Dias, Roberta
Stopa, Cícero de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Nilce Araujo
Garcia e Alexandre Araújo Dauage. (A discussão e votação do requerimento nº.
880/2021 terá continuidade na próxima sessão ordinária). Fim do horário regimental,
o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a
sessão, 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 921/2021 de autoria da maioria dos
Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 39/2021 de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do Distintivo Esplendor da
Secretaria Municipal de Segurança Pública, do Distintivo Escudo, do Brasão e da
Bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem como suas descrições heráldicas e
dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão
pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator
Especial ao Projeto de Lei nº 39/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria
supra, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do Distintivo
Esplendor da Secretaria Municipal de Segurança Pública, do Distintivo Escudo, do
Brasão e da Bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem como suas descrições
heráldicas e dá outras providências, declaro FAVORÁVEL meu parecer, salvo melhor
juízo. Sala das Sessões, em 31 de maio de 2021, Giovanni Gomes de Carvalho –
Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 39/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
criação do Distintivo Esplendor da Secretaria Municipal de Segurança Pública, do
Distintivo Escudo, do Brasão e da Bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem
como suas descrições heráldicas e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 29/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva que dispõe sobre denominação de próprio municipal "Quadra
Esportiva Rafael Marques de Souza", no Jardim Santos Dumont. 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 votação o Projeto de Lei nº. 30/2021 do Vereador Éder Júlio Mota que
dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Luiz Dearo Garcia). 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. 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, Roberta Stopa e Raquel
Borges Spada. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima Sétima
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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