ATA DA VIGÉSIMA 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 primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezessete
horas e quatro 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 Vigésima Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Cícero de Aquino, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Luiz Donizetti Bengozi, Roberta Stopa, Santiago de
Lucas Angelo, Valter do Nascimento (onze 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. Ademir Cândido Carlos, do Sr. Sérgio Agrella e do Sr.
Emerson Gonçalves Coppi. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Ademir
Cândido Carlos. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florêncio Dias
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Sérgio Agrella, da Sra.
Florinda de Palma e por todas as vítimas da COVID-19. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Willian André Sávio Bonifácio, do Sr. José Eduardo Gonçalves
da Silva e do Sr. Antônio Alves. 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 e lamentou o triste número de quinhentas mil vítimas no Brasil.
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 Nona 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: Protocolo R532/2021-50, de 15/06/2021, que registra Boletins Diários de Tesouraria da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE, referentes

ao período de 24/03/2021 a 30/04/2021, dos n°s 56 a 79. Ofício 44/2021-SMPF,
registrado sob o protocolo R-536/2021-64, de 15/06/2021, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, que encaminha Boletins de
Caixa e Diários de Tesouraria da Prefeitura Municipal, referentes ao período de
05/04/2021 a 30/042/2021, dos n°s 62 ao 80. Ofício da presidência da ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL SÃO PAULO – OAB, acusando recebimento da Moção
n° 170/2021 do Vereador Alexandre Zóio, que manifesta apoio ao Projeto de Lei nº
80/2018, em tramitação no Senado Federal, oriundo do Projeto de Lei 5.511/2016 da
Câmara dos Deputados, que torna obrigatória a participação de advogado na solução
consensual de conflitos, tais como a conciliação e a mediação. Ofício 041/2021 da
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO - AADF, que solicita
indicação de recursos financeiros através de emenda impositiva. Ofício da WEBBY
PROVEDOR DE INTERNET LTDA., que solicita prioridade de seus funcionários na
vacinação contra a COVID-19. 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 n° 45/21 da Vereadora Roberta Stopa que institui a Semana
Municipal do Hip Hop no Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto
de Lei n° 46/21 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, 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 Câmara Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei n° 47/21 do Prefeito Municipal que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e
setenta mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei n° 48/21 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, 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
n° 49/21 do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 154.872,00 (Cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e
setenta e dois reais) e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar n°
7/21 do Vereador Santiago de Lucas Angelo que altera o artigo 247 e os incisos I e II
do artigo 248 da Lei nº. 756, de 03 de junho de 1966, que institui o Código de
Prestação de Serviços Públicos e dá outras providências. Projeto de Resolução n°
14/21 do Vereador Santiago de Lucas Angelo que acrescenta o § 4º. ao Art. 1º. da
Resolução nº 04/2007, autorizando a entrega de comendas, bótons e barretas aos
contemplados com a honraria de “Policial Destaque do Ano” desde a sua criação.
Emenda n° 4/21 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti - EMENDA N°. 01
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei n°. 28/2021, de iniciativa do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti, que institui o movimento "Agosto Cinza", dedicado à campanha

de conscientização de combate a incêndios e queimadas. O Senhor Presidente
informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres, com exceção do Projeto de
Resolução n° 14/21, de acordo com o mandamento regimental. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 41/2021 e
também o parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente emitido aos Projetos de Lei n° s 3, 18, 36 e 41/21. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei n° 41/21. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Alexandre Araujo Dauage, que institui o "Dia Mundial do Esporte
Paralímpico" no município de Ourinhos, a ser comemorado em 23 de maio, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 15 de junho. Carlos Alberto
Costa Prado – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e
Alexandre Florencio Dias – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei n° 3/2021. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre regras para Smart Cities (cidades
inteligentes) e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator
pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 16 de junho de 2021. Giovanni Gomes de
Carvalho – Presidente-Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Fernando
Rosini – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente ao Projeto de Lei n° 18/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Nilce
Araujo Garcia, que dispõe sobre a proteção e cuidados com os animais comunitários
e transitórios, abandonados nas vias públicas do Município, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 16 de junho
de 2021. Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente-Relator; Cícero de Aquino –
Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei n° 36/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Roberta Stopa, que dispõe sobre a publicização dos atos dos
Conselhos Municipais e Comitês do Poder Executivo no site oficial do Município,
não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 16 de junho de 2021. Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente-Relator;
Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Parecer da

Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº.
41/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Vereador Alexandre Araujo Dauage, que institui o
"Dia Mundial do Esporte Paralfmpico" no município de Ourinhos, a ser comemorado
em 23 de maio, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 16 de junho de 2021. Giovanni Gomes de Carvalho - PresidenteRelator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Os
projetos, cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos, poderão ser encaminhados
às outras comissões desta casa ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões.
Logo em seguida, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias
relativas à 20ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.016/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando implantar pulseiras amarelas e vermelhas para quem precisa de isolamento e
também para quem é diagnosticado com a COVID-19. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 1.017/21 - Requer informações, junto à Administração e à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se incluir no grupo
prioritário para vacinação contra a Covid-19 os funcionários do Centro Cultural Tom
Jobim. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.018/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação n°. 713/2021, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua
Manoel Francisco de Ângelo - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.019/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação n°. 1.888/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou
reperfilamento em toda a extensão da Avenida Joana Bacon Amadeu, no Jardim
Guaporé. 1.020/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°. 2.165/2018, que
solicita patrolamento na Avenida Joana Bacon Amadeu, nas proximidades da empresa
MercedesBenz. 1.021/21 - Requer informações através de cópias que comprovem a
execução da Lei n°. 6.418/2018, conforme Projeto de Lei n°. 06/2018, que autoriza o
Poder Executivo a contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. até o
valor de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos da Resolução CMN n°
4.589, de 29 de junho de 2017, destinado à infraestrutura viária e mobilidade urbana
da gestão e iluminação pública, observada a legislação vigente, em especial as
disposição da Lei Complementar Federal n°. 101, 4 de maio de 2000. Requerimento
do Vereador Alexandre Araújo Dauge: 1.022/21 - Requer informações a respeito
da possibilidade de se fazer agendamento de "Clínico Geral" nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) via telefone também e não somente presencial, tendo em vista a
pandemia, a fim de se evitar aglomerações. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.023/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se vacinar os
funcionários da CPFL que realizam trabalhos externos. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.024/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se reivindicar, junto aos órgãos competentes, a inclusão dos funcionários de

Autopeças e Concessionárias no cronograma de vacinação contra a Covid-19 em
nosso Município. 1.025/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando a alteração do sentido do trânsito, para mão única de direção, na Rua
Cambará, no trecho entre as Ruas Padre Rui Cândido da Silva e Profa. Josefa Cubas
da Silva, na Vila São José. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.026/21
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°. 07/2021, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua José Robles Agrela - Jardim Itamaraty.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.027/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação n°. 382/2021, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Narciso Migliari - Vila Nova Sá. Requerimento
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.028/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n°. 903/2021, que solicita substituição de lâmpada queimada em poste da
Rua Duque de Caxias, defronte ao n°. 558. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.029/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°.
714/2021, que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapaburacos”, em toda a extensão da Rua Aparecida Madeira Santos – Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.030/21 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação n°. 715/2021, que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos”, em toda a extensão da Rua Professor José Aparecido
Gomes de Oliveira – Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.031/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se priorizar a vacinação contra a COVID-19
feirantes em feiras livres. Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauge:
1.032/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar adequações de
acessibilidade no Mercado Municipal "Mercadão". Requerimentos da Vereadora
Roberta Stopa: 1.033/21 - Encaminha minuta de Projeto de Lei que regulamenta a
Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços
de Psicologia e de Serviço Social nas redes de educação básica. 1.034/21 Encaminha minuta de Projeto de Lei que altera a Lei Municipal 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. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.035/21 Requer informações sobre o atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.036/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e
de Zeladoria, quanto à possibilidade de se notificar o proprietário de terreno
localizado na esquina da Rua Joaquim de Azevedo - Jornalista - com a Rua Álvaro
Ferreira de Moraes, ao lado do nº 869, considerando que foi efetuada limpeza no
terreno em questão e que o entulho resultante foi deixado na calçada, impedindo
assim a passagem de pedestres e até mesmo de pessoas com deficiência.
Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.037/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se incluir no grupo prioritário para vacinação
contra a COVID-19 todos os prestadores de serviços de instalação de antenas,
funcionários de empresas fornecedoras de internet, dentre outras pessoas da

categoria. 1.038/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando alterar para mão única de direção o sentido do trânsito da Rua João de
Pontes. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.039/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o repasse de verba
à saúde visando aumentar o número de leitos na Associação Santa Casa de
Misericórdia no período pandêmico. 1.040/21 - Requer informações sobre a
possibilidade da Prefeitura autorizar a realização de melhorias em locais públicos
com o apoio da população. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.041/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se proceder, com urgência,
melhorias na infraestrutura da Estrada Mauro Moura (Água do Pinho), como
patrolamento, encascalhamento, entre outros serviços. Requerimento do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 1.042/21 - Encaminha ofício da Associação de
Assistência ao Deficiente Físico - AADF referente à projeto de acessibilidade,
constando os locais de circulação de pessoas com deficiência, para instalações e
adequações de rampas, espaços e passeios públicos, principalmente próximo aos
pontos de ônibus coletivos, bem como melhorias em vias públicas para acesso às
rampas de acessibilidade. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.043/21
– Requer a retirada do Projeto de Lei n° 37/2021 da pauta dos trabalhos legislativos.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.044 - Requer a retirada do Projeto
de Lei n° 38/2021 da pauta dos trabalhos legislativos. Os requerimentos apresentados
serão apreciados no presente expediente. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.057/21 Solicita troca de lâmpada na Rua José Carneiro de Souza n°. 524 - Residencial
Vandelena Moraes Freire. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.058/21 - Solicita instalação de rampa de acessibilidade no NEI "Benedita
Fernandes Cury". Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.059/21 Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste da Rua Imprensa, defronte ao
n°. 484. 1.060/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em dois postes da
Rua Júlio Mori, defronte aos nºs 1.428 e 1.456. 1.061/21 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste da Rua República, defronte ao n°. 305. 1.062/21 Solicita retirada de galhadas na Rua Leontino Ferreira de Campos. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.063/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico na Rua Cardoso Ribeiro, em trecho que compreende o trevo da Rodovia
Raposo Tavares até a Rua Moacir Cassiolato. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.064/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos", em toda a extensão da via marginal da Rodovia Raposo
Tavares, do KM 379 ao KM 381, no Jardim Guaporé, ao lado direito da Rodovia, no
sentido bairro-Centro. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.065/21 Solicita limpeza geral, com retirada de entulho e galhada, bem como a instalação de
placa "Proibido Jogar Lixo ou Entulho", nas margens do córrego paralelo à Rua
Arlindo Bellei, entre as Ruas Afonso de Martos Filho e Raphael Noschesi, na estrada
que dá acesso ao Bairro Água do Jacu. Indicação da Vereadora Roberta Stopa:
1.066/21 - Solicita troca de lâmpadas na rotatória do trevo do Jardim Itamaraty, na
Rodovia Mello Peixoto. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.067/21

- Solicita instalação de cobertura na rampa de acesso da EMEF "Profa. Evani Maioral
Ribeiro Carneiro", considerando que em dias de chuva o acesso torna-se difícil no
local. 1.068/21 - Solicita melhorias na iluminação pública da Praça Manoel Lopes,
situada na Avenida Domingos Camerlingo Caló. 1.069/21 - Solicita instalação de
coberturas em todos os pontos de ônibus do Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.070/21
- Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" na esquina da Rua Adail Faria da
Cunha com a Rua José Oliveira da Silva, no Jardim Josefina. 1.071/21 - Solicita,
com urgência, operação "tapa-buracos" na esquina da Rua José Oliveira da Silva com
a Rua Jornalista Miguel Farah, no Jardim Josefina. As indicações que acabam de ser
lidas serão encaminhadas a quem de direito, para as providências que solicitam. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 228/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Verci da Silva. 229/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ademir Cândido Carlos.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 230/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Celso Campos de Oliveira. Moções da Vereadora Raquel Borges
Spada: 231/21 - De congratulações ao Dr. Ricardo Luiz de Paula Martines, Diretor
do DEINTER '4' em Bauru/SP, que coordenou em nossa região, a Operação Nacional
"Luz na Infância", de combate à pedofilia, bem como a todos na equipe que
participaram da operação. 232/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Raimundo
Ferreira. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 233/21 - De pesar pelo
falecimento de Claudinei Silvério. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 234/21 De congratulações e aplausos ao Deputado Federal Jefferson Campos, por todo ano
destinar emendas para cidade de Ourinhos, tendo em vista que o parlamentar é
ourinhense nato e somos grato por tudo que tem realizado pela nossa cidade. Moção
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 235/21 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Valdinéia de Souza. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 236/21 De pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos de Oliveira. 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 1.033/2021, o Senhor Vereador Cícero
de Aquino do Requerimento nº 1.037/2021 e o Sr. Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva do Requerimento nº 1.040/21. Não havendo mais pedido de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.016 a
1.042/2021 e as Moções nº s 231 e 234/2021, com exceção das matérias destacadas.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Anísio
Aparecido Felicetti 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. 1.033/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que
encaminha minuta de Projeto de Lei que regulamenta a Lei nº 13.935, de 11 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de Psicologia e de
Serviço Social nas redes de educação básica. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora
Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 1.037/2021 de autoria do Vereador Santiago de Lucas Angelo que requer
informações sobre a possibilidade de se incluir no grupo prioritário para vacinação
contra a COVID-19 todos os prestadores de serviços de instalação de antenas,
funcionários de empresas fornecedoras de internet, dentre outras pessoas da
categoria. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 1.040/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva que requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura
autorizar a realização de melhorias em locais públicos com o apoio da população.
requer informações 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. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Anísio Aparecido Felicetti solicitou do plenário a supressão do intervalo regimental
para a continuidade dos trabalhos legislativos. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Aceita pelo
plenário a continuidade dos trabalhos o Senhor Presidente comunicou que, para
cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição
para a explicação pessoal está encerrado. Logo após, o Primeiro Secretário realizou
nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Fernando Rosini, Giovanni
Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Luiz Donizetti
Bengozi, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (doze
Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário o adiamento por duas sessões
ordinárias da discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n° 1/2021 de
autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que concede o título de “Cidadão
Ourinhense” ao Dr. Éder Hideki Pontes Munefiça, APROVADO por unanimidade o
adiamento. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº
12/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que institui a Frente Parlamentar de
Enfrentamento ao Racismo e Promoção de Igualdade Racial no Município de
Ourinhos. 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. Aprovado o Projeto de Resolução nº 12/2021, o Sr. Presidente designou

os Vereadores Roberta Stopa, Nilce Araújo Garcia e Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva para, sob a presidência da primeira, integrarem a Frente Parlamentar de
Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial no Município de
Ourinhos. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia e
nenhum orador inscrito para o uso da palavra na tribuna, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima 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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