ATA DA VIGÉSIMA QUARTA 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: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada

Ao segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezessete
horas e cinco 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 Quarta 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, José Roberto Tasca, Luiz
Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta
Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quatorze
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. João Marcos Bueno, Sra. Maria Pronuncatti, Sr. Gerson
Perez, Sra. Elandineia Jonilce Gonçalves, Sr. Ronaldo Fernandes
Espindola, Sra. Maria Cristina de Oliveira, Sr. José Carlos Costa Prado, Sr.
Elvio Ferreira Faria, Sra. Maria de Paz e da Sra. Maria Lina Silva Correia.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Antônio Vaz. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Maria
Lina Silva Correia e do Sr. José Carlos Costa Prado. Atendendo os pedidos
dos Senhores Vereadores, o Sr. Presidente declarou um minuto de silêncio
com profundos sentimentos de todos os membros desta Casa de Leis para
todos os familiares e amigos dos munícipes citados, como também em
homenagem às vítimas da Covid-19 registradas na última semana até esta
data. O Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava
aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente devendo ser
realizada junto ao Primeiro Secretário e que para o uso da palavra para
explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro
Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o

início da Ordem do Dia. 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 385, 717, 858, 937, 942, 1.022, 1.032/2021 do
Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos n° s 878, 879, 880,
919/2021 do Vereador Alexandre Florencio Dias; Requerimentos n° s 365,
397, 429, 476, 580, 639, 769, 898, 902, 956, 966, 973, 980, 1.000, 1.024,
1.025, 1.059, 1.060, 1.066, 1.082, 1.084, 1.085/2021 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimentos n° s 462, 500, 605, 869, 874, 914, 915,
916, 917, 929, 930, 954, 969, 970, 971, 972, 987, 988, 990, 991, 992/2021
do Saudoso Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n° s
474, 585, 745, 746, 881, 923, 1.004, 1.017, 1.061, 1.062, 1.091/2021 do
Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos n° s 524, 824, 909, 1.002/2021
do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos n° s 642, 718, 757, 911, 974,
1.094/2021 do Vereador Fernando Rosini; Requerimentos nº 486, 582, 583,
596, 712, 772, 814, 893, 964/2021 do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho; Requerimentos n° s 299, 316, 501, 666, 695, 855, 864, 910, 968,
1.001, 1.003, 1.005, 1.039, 1.040, 1.079, 1.080/2021 do Vereador
Guilherme Gonçalves; Requerimentos n° s 651, 846, 860, 891, 907, 953,
977, 985, 993, 996, 1.049, 1.065/2021 do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi; Requerimentos n° s 550, 896, 935/2021 do Vereador Nilce
Araujo Garcia; Requerimentos n° s 522, 623, 650, 773, 774, 778, 813, 841,
863, 885, 889, 890, 899, 903, 905, 924, 925, 931, 932, 933, 934, 939, 940,
955, 962, 982, 984, 986, 994, 998, 1.006, 1.007, 1.009, 1.013, 1.023/2021
da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos n° s 792, 938, 967,
1.033, 1.053, 1.067, 1.068/2021 da Vereadora Roberta Stopa; Por questão
de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação da
sua presença. Dando continuidade, o Primeiro Secretário fez a leitura dos
ofícios recebidos: Requerimentos n° s 870, 948, 979, 995, 997, 1.010,
1.011, 1.031, 1.037, 1.038/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo;
Requerimento n° 965/2021 do Vereador Valter do Nascimento;
Requerimento nº. 581/2021 dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e
Santiago de Lucas Angelo; Requerimentos nº. s 820, 981/2021 dos
Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada;
Requerimentos nº. s 608, 656, 766/2021 dos Vereadores Éder Júlio Mota,
Raquel Borges Spada e Valter do Nascimento. Ofício nº 33/12/2021, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, encaminhando o Decreto
nº 7.421, de 2 de junho de 2021, que dispõe sobre abertura de Crédito
Extraordinário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Ourinhos,
no valor de R$ 3.025.127,74 (Três milhões, vinte e cinco mil, cento e vinte
e sete reais e setenta e quatro centavos) em favor do Fundo Municipal de
Saúde, para fins de enfrentamento à pandemia causada pelo novo
coronavírus COVID-19. Ofício nº 34/12/2021, da PREFEITURA

MUNICIPAL DE OURINHOS, encaminhando o Decreto nº 7.426, de 14
de junho de 2021, que dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário no
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Ourinhos, no valor de R$
720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais) em favor do Fundo Municipal de
Saúde, para fins de enfrentamento à pandemia causada pelo novo
coronavírus COVID-19. Ofício nº 35/12/2021, da PREFEITURA
MUNICIPAL DE OURINHOS, encaminhando o Decreto nº 7.430, de 22
de junho de 2021, que dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário no
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Ourinhos, no valor de R$
279.689,00 (Duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove
reais) em favor do Fundo Municipal de Saúde, para fins de enfrentamento à
pandemia causada pelo novo coronavírus COVID-19. Ofício n° 29/2021,
proveniente da A.M.O-S.I.M – Associação Mirim de Ourinhos e Serviço
Integrado de Meninas, que solicita indicação de emenda impositiva para
aplicação no exercício de 2022, nos termos especificados; Ofício/
Protocolo n° 616/2021, de 19 de julho de 2021, oriundo da munícipe
Kahena Milano Nascimento, que solicita apoio da Câmara Municipal de
Ourinhos, para intermediar cessão de imóvel público localizado na Praça
Henrique Tocalino para comercializar produtos artesanais, nos termos
especificados. Ofício DA/SC Nº 005/2021, da SUPERINTENDÊNCIA DE
ÁGUA E ESGOTO, que encaminha Balancetes Financeiros referentes aos
meses de MAIO e JUNHO de 2021. Ofício Nº 1.528/2021 / GAB / PRES,
do CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, em resposta à Moção
175/2021, do Vereador Alexandre Florencio Dias. Ofício SMPF/Contab.
Nº 15/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, informando o valor da Receita Tributária Ampliada
arrecadada no Exercício de 2020, a qual servirá de base de cálculo para
elaboração da Previsão Orçamentária de Despesas da Câmara Municipal e
Emendas Indicativas do Poder Legislativo para o Exercício de 2022. Ofício
Nº 40/12/2021, da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS,
encaminhando o Decreto Nº 7.439, de 8 de julho de 2021, que dispõe sobre
Crédito Extraordinário no valor de R$ 3.426.000,00 (Três milhões,
quatrocentos e vinte e seis mil reais). Ofício nº 208/2021 do Departamento
Regional de Saúde de Marília encaminhando resposta ao requerimento nº.
776/2021 do Vereador Fernando Rosini. 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 informou o recebimento do Ofício nº 1/2021 da Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente que
requer a nomeação de um novo membro para compor a Frente Parlamentar

para que possam ter continuidade aos trabalhos, sendo assim, foi deferido a
solicitação e indicado o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho para a
substituição. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 55/2021 da
Mesa Diretora que dispõe sobre denominação do plenário da Câmara
Municipal de Ourinhos (Plenário Vereador Carlos Alberto Costa Prado
“Carlinhos do Sindicato”). Projeto de Lei nº 56/2021 do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que institui o Programa de
Acolhimento e Reabilitação aos Pacientes Pós-Covid-19 no Município de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 57/21 do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que dispõe sobre a obrigatoriedade
da prestação de socorro aos animais atropelados por condutores no âmbito
municipal e dá outras providências. Projeto de Lei nº 58/21 do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que dispõe sobre a criação do
Programa Municipal de Auxílio Emergencial Complementar para proteção
social de grupos vulneráveis da população de Ourinhos, em decorrência da
Pandemia do Coronavírus. Projeto de Lei nº 59/2021 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, 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 60/21 do
Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
no valor de R$ 5.959.610,27 (Cinco milhões, novecentos e cinquenta e
nove mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 61/21 do Prefeito Municipal que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Cardoso Ribeiro). Projeto de Lei
nº 62/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada que institui o “Dia
Municipal do Profissional de Saúde atuante na linha de frente no combate
ao Coronavírus” no Município de Ourinhos. Projeto de Lei nº. 63/2021 da
Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre a criação do Projeto
“Amigos da Natureza” no Município de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 9/21 do Prefeito Municipal que altera
dispositivos à Lei Complementar nº 1.042, de 16 de julho de 2019, que
dispõe sobre a valorização dos servidores efetivos na Prefeitura Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº
10/21 do Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei Complementar
nº 1.090, de 06 de julho de 2021 e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 11/21 do Prefeito Municipal que estabelece critérios
para a viabilização de empreendimentos no programa “Casa Verde e
Amarela”, instituído pelo Governo Federal, na forma da Lei Federal nº
14.118, de 12/01/2021 e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 12/2021 dos Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves

da Silva e Cícero de Aquino que acrescenta o § 4º ao art. 293-A, da Lei nº.
863, de 1º. de dezembro de 1967, que institui o Código de Posturas,
Costumes e Bem Estar do Município e dá outras providências. O Senhor
Presidente informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas às
comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres de
acordo com o mandamento regimental. O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Parecer Contrário da
Comissão de Saúde e Assistência Social emitido ao Projeto de Lei nº.
22/2021: Parecer do Relator da Comissão de Saúde e Assistência Social ao
Projeto de Lei nº 22/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Projeto de Lei nº. 22/2021, que dispõe
sobre a autorização da presença de doulas durante o trabalho de parto, parto
e pós-parto imediato nas maternidades, casas de parto e hospitais de saúde
e assistência social, declaro CONTRÁRIO meu parecer por falta de
regulamentação legal da profissão de Doulas que pode gerar concorrência
de poderes com o profissional médico, conforme informações prestadas
pela Santa Casa. Sala das Comissões, 07 de julho de 2021, Éder Júlio Mota
– Presidente-Relator, Raquel Borges Spada – Vice-Presidente e Valter do
Nascimento - Membro. O Projeto cujo parecer contrário foi lido poderá ser
inserido na Ordem do Dia das próximas sessões. Logo após, foram
apresentadas as matérias relativas à 24ª. Sessão Ordinária de 2021. O
Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.095/21 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área
Institucional 315, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, com
instalação de playground, academia de saúde, pista de caminhada, bancos,
etc. 1.096/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a
Praça Bertulino Custódio, no Parque Minas Gerais, com instalação de
academia da saúde, bancos, etc. Requerimentos do Vereador Éder Júlio
Mota: 1.097/21 - Requer informações da Secretaria Municipal de
Segurança Pública sobre a possibilidade de se fornecer as atribuições
anteriores do cargo de Vigia e do atual, que foi transformado em Guarda
Patrimonial. 1.098/21 - Requer, com urgência, informações sobre a
possibilidade de se rever os direitos da Guarda Patrimonial do Município,
conforme a Portaria MTE 1.885, de 2 de dezembro de 2013.
Requerimento dos Vereadores Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada
e Valter do Nascimento 1.099/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se migrar a Farmácia de Alto Custo para o Poupatempo, já
que esses medicamentos são de responsabilidade do Estado. Requerimento
dos Vereadores Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada e Valter do
Nascimento: 1.100/21 - Requer informações sobre a possibilidade da OAB
- 58ª Subseção de Ourinhos - disponibilizar assessoria jurídica junto aos
pacientes que necessitam de medicamentos de alto custo. 1.101/21 - Requer

informações sobre a possibilidade de se realizar a compra de medicamentos
por lote em vez de se fazer por itens individuais. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.102/21 - Requer informações
sobre o repasse do Programa Criança Esperança nos últimos cinco anos
para o Município. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.103/21 - Requer informações sobre quando será retomado o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das seguintes
vias públicas: Alamedas Orlando Silvestrini, Luiz Ferreira, Francisco
Carlos Rodrigues, Professor José Serni, José Leopoldino, Bernardo
Gonçalves, Haroldo Maranho, Conceição de Souza Viana, Francisco Neto,
Paulo Nascimento Júnior, Francisco Ruiz, Vereador Manoel Morales
Fernandes, Pavel Gregoro Wich Nadolenko, Severo Montuleze, Laurindo
Lopes, Dolores Robles Godoy, Éria Rosa Marcelina Pires, Juvenal
Rodrigues de Almeida, Américo Polidoro, João Smânia, Cirillo Francisco
Leite, Claudionor Pimentel Correa de Lara e Assad Abujamra; nas Ruas
Francisco de Assis Gini, Vereador Felismino Vieira, Marieta de Oliveira
Vianna e Silva, Irineu Pereira da Silva e Angelina Victória Pecine Varago;
e na Avenida Vitalina Marcusso, entre o nº 19 e a rotatória sentido FATEC
- Jardim das Paineiras. 1.104/21 - Requer informações sobre quando será
retomado o recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
das seguintes Ruas: Amadeu Emílio Sutter, Ivan Fuad Toloto Benatto, João
Matias Graciano - João do Fórum, Cabo Dalvo de Lourenço, Nestor
Cretushi, Júlio Francisco Correia, Sete e José Netto - Jardim São Jorge.
1.105/21 - Requer informações sobre quando será retomado o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Professora Luiza
Scantamburlo Carrara, no trecho entre as Ruas Agostinho Paiva e José
Vendramini. 1.106/21 - Requer informações sobre quando será retomado o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das seguintes
vias públicas: Alamedas Manoel Ângelo Minucci, Djames Wilham Afonso
e Lucilda Minucci; e nas Ruas Adail Dias dos Reis e Marina Cardana
Campeão - Residencial Parque Gabriela. 1.107/21 - Requer informações
sobre quando será retomado o recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão das seguintes Ruas: Ampliato Martins Teixeira, Mário
Antônio Baccili, Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, Maria Rosalina de Freitas
Bertanha, Francisco Gonçalves de Almeida, Rafael da Silva, Manoel
Sanches Hernandes, Maria de Lourdes Correia, Vereador Vanderlei
Marcante, Henrique Terçariol e Zulmira Lima dos Santos - Vila Operária.
1.108/21 - Requer informações sobre quando será retomado o
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das seguintes
Ruas: Dirceu Bonato, Milton das Graças Moreira, Esmeralda Alves da
Fonseca Barbosa, Inácio José Barboza, Ruth Diniz Barbosa, Antônio
Garcia, Martins Quirino da Silva e Neusa Pontara da Silva - Jardim São
Carlos. 1.109/21 - Requer informações sobre quando será retomado o

recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas e alamedas do
Jardim das Paineiras. 1.110/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será retomado o
serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Vila Nossa Senhora de Fátima, nas Ruas Serafim Motta, Osvaldo Godinho
Sant'anna, José Joaquim Ferreirinha, Paulo Amaral Santos, Júlio César
Acosta Chimenes, Domingos Bellei, José Onivaldo Taioque, Rua Três, Rua
Quatro e Viela Antônio Joaquim Ferreirinha. 1.111/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre quando será retomado o serviço de recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua João Garbim, no trecho compreendido
entre a Rua Alberto Mori e a Avenida Henrique Migliari, na Vila Boa
Esperança. 1.112/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando retornará o recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Raul Pinto da
Fonseca, José Velmiro Teiga, Três, Luiz Cyriaco de Carvalho - Vicentino,
Arcângelo Brianez, bem como nas Alamedas Vereador e Presbítero
Salomão de Moraes, José da Cruz Thomé, Benedito Siqueira, Jorge
Ferreira de Campos, Taiti Ito, Thomaz Frazatto e Domingos Cristoni, no
Jardim Santa Fé. 1.113/21 - Requer informações sobre quando será
efetuado o recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Agostinho
Paiva, entre os nº s 48 e 141, pois já houve solicitações nos anos de 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021, e, como resposta, o setor responsável informou
que a rua entraria no “maior programa de recape”. 1.114/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre quando retornará o recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão das Ruas João Antero Felício, Nicola Vetroni, Fernando
Natale, José Del Ciel Filho, Augustin Sangalli Breve, Juvenal José Rabello,
Francisco de Almeida Lopes, João Carlos Vieira, Antônio Lúcio de
Carvalho, Isabel Gonçalves de Lima, Virgilino Pedroso, Manoel Robles
Godoy, José Garcia Leal, Nereus Garcia, Thomaz Lopes, Hugo Luz, Osmar
de Vecchi e Avenida Paulo Bozon Verduraz, no Jardim Santos Dumont.
1.115/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando retornará o recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Pedro Migliari
"Tico", Jornalista Adalcimar Regina Guandalini Tupina, Aparecido
Fernandes Pereira, Elias Gardim, Dr. Osmar Viana, José de Paula Vieira,
Jandyra Gomes de Oliveira, Rubens Saladini, Sete, Ricardo Otero, Vitório
Toloto, Virgílio Varago e Vanderlei Costa, no Jardim São Silvestre.
1.116/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando retornará o recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Prof. Cândido Barbosa
Filho, no Parque Minas Gerais. 1.117/21 - Requer informações, junto à

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando
construirá guias e sarjetas, bem como galerias pluviais, na Rua Prof.
Cândido Barbosa Filho, no Parque Minas Gerais. 1.118/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre quando será retomado o serviço de recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Ângelo Martins, no trecho compreendido
entre a Rua Alberto Mori e a Avenida Henrique Migliari. 1.119/21 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras, sobre quando será retomado o serviço de recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Orlando Azevedo, entre as Ruas João
Hernandes e José Pedroso. 1.120/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será
retomado o serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua
Takao Kichise, entre as Ruas Orlando Azevedo e Alberto Mori, na Vila
Boa Esperança. 1.121/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será retomado o
serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Renato Mota,
no trecho que compreende as Ruas Marcelo Caldara e Dr. Roberto Abrahão
Abujamra, no Parque Minas Gerais - 1ª Seção. 1.122/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre quando será retomado o serviço de recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Agostinho Paiva, no trecho compreendido
entre as Ruas Silva Jardim e Professora Luiza Scantamburlo Carrara.
1.123/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será retomado o serviço de
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Alberto Mori, no trecho
compreendido entre as Ruas Gonçalves Ledo e Moacir Cassiolato. 1.124/21
- Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, sobre quando será retomado o serviço de recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Júlio Fernandes, no trecho compreendido
entre a Avenida Henrique Migliari e a Rua Alberto Mori. 1.125/21 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras, sobre quando será retomado o serviço de recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Soares da
Silva, na Vila Boa Esperança. 1.126/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será
retomado o serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão das Ruas Joaquim Roberto Monteiro, José Martins Santana, Irmã
Akemi Morita, Jairo Corrêa Custódio, Sílvio Correia da Silva, João Dora,
Dez, João Melchior da Silva, Clorivaldo Migliari, Ernestina de Barros
Carvalho e João Pedrotti. 1.127/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será retomado o
serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da

Rua Carlos Eduardo Devienne, no trecho entre a Avenida Horácio Soares e
a Rua José Martins Santana. 1.128/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será
retomado o serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua
Celso de Carvalho, no trecho compreendido entre o n° 3 e o cruzamento
com a Rua Quatro - Jardim Paris. 1.129/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será
retomado o serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Francisco de Vecchi Filho - Jardim Ouro Verde. 1.130/21
- Requer informações, junto ao Departamento de Trânsito, sobre a
possibilidade de se tornar mão dupla o trecho da Rua José Felipe do
Amaral, que compreende a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a Rua Santos
Dumont. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.131/21 - Requer informações sobre a cobrança feita por este
Vereador ao Vice-Governador do Estado de São Paulo, para que remédios
de alto custo chegassem a Ourinhos, a qual foi transmitida ao vivo por
diversos meios de comunicação, se o Estado tomou providências para a
chegada desses medicamentos ao Município. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.132/21 - Requer informações, junto à Administração
Municipal e ao Setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde,
referente aos dados sobre a baixa dos veículos, data, motivo e quais as
providências que já foram tomadas para a realização dos reparos nos
seguintes Carros: 333 - Chevrolet Cobalt, 1.4, LS, placa: DKI-0419, 342 Saveiro, 1.6, branca, placa: DKI-0427, 352 - Nova Saveiro Ambulância,
placa: FQI-6321, 353 - Nova Saveiro Ambulância, placa: FQE-8415, 355 Nova Saveiro Ambulância, placa: FQE-6254, 382 - Renault Master Mini
Ônibus, placa: GAE7369, todos da Secretaria Municipal de Saúde.
1.133/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando retornará o recapeamento ou
reperfilamento asfáltico nos seguintes Bairros e Residenciais, haja vista que
muitas ruas ainda não receberam o referido serviço: Vila Adélia, Vila
Brasil, Vila Boa Esperança - 2ª Seção, Vila Califórnia, Vila Margarida,
Vila Moraes, Vila Nova Christoni, Vila Santo Antônio, Vila São João, Vila
Village San Rafael, Nova Ourinhos, Parque Pacheco Chaves, Residencial
Matioli, Residencial Parque das Flores, Residencial Ville de France, Jardim
Alvorada, Jardim Anchieta, Jardim Aurora, Jardim Beatriz, Jardim Bela
Vista, Jardim Colúmbia, Jardim Flórida, Jardim Industrial, Jardim Itaipava,
Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Oriental, Jardim Santa Catarina,
Jardim Santos Dumont II, Jardim Vale Verde, Jardim Vereda I, Jardim
Vereda II, Jardim Vista Alegre Jardim das Acácias e Jardim Santa
Felicidade II. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.134/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se criar um Canil no Centro POP, para não deixar desamparados os

animais dos moradores em condições de rua. Requerimentos do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 1.135/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de voltar a ser servido o almoço para os servidores públicos
municipais. 1.136/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
prorrogar o REFIS 2021 da SAE (Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos). Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.137/21 Requer informações, junto ao Departamento de Trânsito e à Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade de se
disponibilizar mais vagas para idosos no centro da cidade, em todas as ruas
que abrangem o comércio. 1.138/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando
retornará o recapeamento ou reperfilamento asfáltico nos seguintes Núcleos
Habitacionais e Loteamentos, haja vista que muitas ruas ainda não
receberam o referido serviço: Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant, Conjunto Habitacional Ourinhos D-1 e D-2, Conjunto
Habitacional Ourinhos H, Conjunto Habitacional Ourinhos I, Conjunto
Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari, Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau, Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB), Loteamento Águas do Eloy, Loteamento Angelina
Marcante, Loteamento Chácaras Santa Lúcia, Loteamento Domingos
Garcia, Loteamento Maria Christoni, Loteamento Waldomiro Amaral
Mello e Loteamento Ville de France II. 1.139/21 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre
quando retornará o recapeamento ou reperfilamento asfáltico no Distrito
Industrial Oriente Mori, bem como no Distrito Industrial para Micro e
Pequenas Empresas Luis Henrique Fernandes "Kiko", haja vista que muitas
ruas ainda não receberam o referido serviço. 1.140/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 542/2021, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão
das ruas da Vila Odilon e da Vila Santa Maria. 1.141/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 602/2021, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Guaporé. 1.142/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 524/2021, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
todas as ruas do Jardim Matilde. 1.143/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 629/2021, que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico
ou operação “tapa-buracos”, em toda a extensão do Jardim Santa
Felicidade. 1.144/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 195/2021,
que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão do Distrito
Industrial Dr. Hélio Silva. 1.145/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será
retomado o serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua
Olavo Ferreira de Sá, no trecho compreendido entre as Ruas Cardoso

Ribeiro e Júlio Fernandes. 1.146/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será
retomado o serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua
Alberto Mori, entre as Ruas Gonçalves Ledo e Antônio Soares da Silva, na
Vila Boa Esperança. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.147/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agricultura, visando esclarecer quais providências estão
sendo tomadas no combate ao assoreamento que vem ocorrendo no Rio
Pardo. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.148/21 - Requer informações visando esclarecer se há munícipes
bloqueados na página do Facebook da Prefeitura Municipal.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.149/21 - Requer
informações quanto ao atendimento às Indicações n° s 1.205/2018 e
257/2019, que solicitam implantação de redutor de velocidade ou
lombofaixa, pintura de sinalização de solo e instalação de placas indicativas
de área escolar e "cuidado crianças" na Rua Emílio Roli, defronte ao nº
801. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
1.150/21 - Requer informações quanto à possibilidade de oferecimento de
aulas gratuitas de balé no Centro de Esportes e Artes Unificados.
Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.151/21 Requer informações sobre a possibilidade de se fazer um estudo para
verificar a viabilidade de alteração da Rua Sebastião Simião de Souza para
mão única, tendo em vista a rua ser estreita e possuir grande movimento no
local. 1.152/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.022/2021, que 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. 1.153/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 803/2021, que requer informações quanto à possibilidade
de redução temporária no valor de aluguel dos boxes do Mercado
Municipal (Mercadão). Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.154/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de
execução de urbanização da área institucional localizada entre as Ruas
Augusta Alves Stoppa e Zaia Merege Farah - Jardim Santa Felicidade.
1.155/21 - Requer informações sobre a demanda reprimida de pacientes
aguardando cirurgia de catarata em nosso munícipio, bem como medidas
que serão adotadas para resolutividade destas cirurgias. 1.156/21 - Requer
informações sobre a demanda reprimida de pacientes aguardando as
chamadas cirurgias eletivas, bem como as medidas que estão sendo
adotadas para a sua retomada. 1.157/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de fornecimento de lentes corretivas visual (óculos) aos
munícipes de baixa renda. 1.158/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 80/2021, que solicita informações sobre projeto e

cronograma de execução de melhorias no escoamento de águas pluviais na
Avenida Vereador Múcio Correia da Silva, defronte ao nº 2.060. 1.159/21 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 191/2021, que solicita
informações sobre a possibilidade da criação do programa "Bueiro
Inteligente", como forma de prevenção às enchentes no Município.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.160/21 - Requer
informações quanto ao atendimento às Indicações n°s 922/2020 e
135/2021, que solicitam limpeza em todos os bueiros da Rua Amadeu
Emílio Sutter, Rua Ivan Fuad Toloto Benatto, Rua João Matias Graciano João do Fórum, Rua Cabo Dalvo de Lourenço, Rua Nestor Cretushi, Rua
Júlio Francisco Correia, Rua Sete e Rua José Netto, no Jardim São Jorge.
Requerimento Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
1.161/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 913/2021, que
solicita implantação de redutor de velocidade na Avenida Antônio de
Almeida Leite "Tonico Leite" nº 913, defronte à ETEC Jacinto Ferreira de
Sá, no Jardim Paulista. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.162/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
194/2021, que requer informações sobre a possibilidade de se interligar as
Ruas Liberdade (Vila Odilon), João Rolli e Santa Mônica (Jardim
Oriental), efetuando toda infraestrutura como pavimentação asfáltica,
guias, sarjetas e iluminação pública. 1.163/21 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 314/2021, que requer informações sobre a possibilidade
de se instalar ponto de energia elétrica para uso dos feirantes que realizam a
feira livre, na Avenida Domingos Camerlingo Caló, aos domingos.
1.164/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 651/2021, que
requer informações sobre a disponibilização de cama hospitalar aos
munícipes acamados. Os requerimentos apresentados serão apreciados no
presente expediente. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação
das Indicações: Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.125/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Pedro Leide, na Vila São Luiz.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.126/21 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Rua José Justino de Carvalho, defronte ao nº 1.785.
1.127/21 - Solicita a troca de 6 (seis) lâmpadas na Rua João Moya Restoy,
próximas ao nº 787, no cruzamento com a Rua Adolfo Galileu, iniciando
pelo poste nº 18. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.128/21 - Solicita troca de lâmpadas nos postes da Rua Vicente
Leporace, no Jardim Josefina. Indicação da Vereadora Nilce Araujo
Garcia: 1.129/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade
"lombada" na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios - Vila Califórnia,
próximo ao trevo da Vila Brasil. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.130/21 - Solicita limpeza em todos os bueiros da Rua
Marceneiro José Herrera. 1.131/21 - Solicita limpeza geral e instalação de

placa "Proibido Jogar Lixo ou Entulho" em toda a extensão da Rua Mário
Assani Garcia, bem como a instalação de câmeras de videomonitoramento,
a fim de coibir o descarte irregular de lixo e entulho. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.132/21 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da
Rua Sebastião Nunes Diniz, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). Indicação do Vereador Cícero de Aquino:1.133/21 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos"
em toda a extensão da Rua Dimas Franco de Arruda, no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.134/21 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Benedito Fermiano Filho, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.135/21 Solicita a implantação novamente de redutor de velocidade (lombofaixa),
bem como executar a sinalização de solo indicando "PARE" e faixa de
pedestre em ambos os sentidos, na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues,
defronte à Academia da Faculdade Estácio de Sá. 1.136/21 - Solicita
implantação de redutores de velocidade (lombofaixas), em ambos os
sentidos, próximos às passagens de acessibilidade para pedestres e
cadeirantes no novo canteiro central da Avenida Gastão Vidigal, no trecho
entre a Rua Rio de Janeiro e a Avenida Dr. Altino Arantes. Indicação do
Vereador Fernando Rosini: 1.137/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada) na Rua Professor Jacy Apparecido Mathias Negrão Ville de France. Indicação do Vereador José Roberto Tasca: 1.138/21 Solicita instalação de sinalização de trânsito alertando os condutores para a
presença de animais silvestres nos arredores do Parque Ecológico
Municipal Bióloga Tânia Mara Netto Silva, mais especificamente nas Ruas
Adolfo Galileu e Jorge Silvestre. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 1.139/21 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Ezelino
Zorio Maulen, nos cruzamentos com a Rua João Bond e Rua Emílio Roli.
1.140/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (faixa de passagem de
pedestres e "PARE") ao longo de toda a extensão da Rua Jurandyr Souza
Santos - Jurandyr Mecânico e Rua Emílio Roli, no Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.141/21 - Solicita instalação de poste de iluminação pública na viela do
final da Rua Nilson Artusi. 1.142/21 - Solicita urbanização, paisagismo,
pintura de sinalização de solo e instalação de iluminação pública de LED
nas vielas localizadas entre a Avenida Ivone Cardoso Pereira Cavenago e a
Rua Servidora Ester Serrano da Silva. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.143/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas Ubirajara Cintra,
Bernardino Landulfo e Abdo Tânios Mrad. 1.144/21 - Solicita implantação

de redutor de velocidade, bem como de sinalização indicativa de limite de
velocidade e repintura da sinalização de solo indicando "PARE" e faixa de
passagem de pedestres na Rua Emílio Roli, próximo ao n° 760, no
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 1.145/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada) na Rua Celestino Lopes Bahia, próximo ao nº 953.
As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de
direito, para as providências que solicitam. A Segunda Secretária realizou a
leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 273/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Leide Daiane Lima.
Moção do Vereador Fernando Rosini: 274/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Marcio Bueno de Souza. Moções da Vereadora
Raquel Borges Spada: 275/21 - De congratulações a todos os funcionários
do Hospital Covid, pelo empenho e dedicação que trabalham. 276/21 - De
congratulações a todos que trabalham no ICO (Instituto de Cardiologia de
Ourinhos), pelo empenho e dedicação no exercício de suas atividades.
Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 277/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Carlos Alberto Pedroso. Moção do Vereador Cícero de
Aquino: 278/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. João Marcos Bueno.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 279/21 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Nair Canizela da Silva Campos. Moção do Vereador
Éder Júlio Mota: 280/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Gerson Perez.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 281/21 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Maria Pronuncatti. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 282/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos
Alberto Berlandi. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 283/21 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Landineia Gonçalves. 284/21 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Ronaldo Gonçalves. Moções do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva 285/21 - De congratulações e
aplausos ao Supermercado Max Atacadista, pela sua inauguração na cidade
de Ourinhos, gerando novos empregos. 286/21 - De congratulações e
aplausos a Fabiana Ramos Camilo, aprovada no vestibular para o curso de
Direito da UENP; o mais concorrido dessa universidade. Moções do
Vereador Cícero de Aquino: 287/21 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Maria Cristina de Oliveira. 288/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José
Carlos da Costa Prado. Moção do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 289/21 - De congratulações ao Sr. Agnaldo Correa Vilas Boas
por assumir o cargo de Gerente da Agência dos Correios em Ourinhos. As
moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente,
enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou do
plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos

Senhores Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Fizeram pedidos de
destaques o Senhor Vereador Éder Júlio Mota do requerimento nº
1.097/2021; o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva do
requerimento nº 1.131/2021 e a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada
dos requerimentos nº s 1.099, 1.100 e 1.101/2021. Não havendo mais
pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s 1.095 a 1.164/2021 e as Moções nº s 271, 275, 276,
285, 286 e 289/2021, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Por questão de ordem, a Sra Vereadora Raquel Borges
Spada realizou a leitura de moções que não foram apresentadas, porém
constavam na pauta da presente sessão ordinária: Moções do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 269/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Sebastião José de Souza, aos 67 anos. 270/21 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Sebastião Bonifácio de Oliveira. Moção da Vereadora Raquel
Borges Spada: 271/21 - De congratulações ao Médico Ginecologista Dr.
Fernando Diez Perez Lesme, pelos 51 anos de exercício da medicina nas
áreas de obstetrícia e ginecologia, pelos dez mil partos em sua carreira e
pela contratação como médico ginecologista para a Casa Rosa “Enfermeira
Teresinha de Souza Freire Silva”, onde fará parte do corpo clínico. Moção
do Vereador Cícero de Aquino: 272/21 - De pesar pelo falecimento de
Roberto José Honorato (Tinho). Em seguida, foi dada a continuidade da
discussão globalizada das matérias. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges
Spada, Roberta Stopa. 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 10 dias para responder as
informações solicitadas através de requerimentos. Na sequência, o Primeiro
Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência apresentados:
Requerimento nº 1.165/2021 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 55/2021. 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 55/2021, de autoria da
Mesa Diretora, que dispõe sobre denominação do plenário da Câmara
Municipal de Ourinhos (Plenário Vereador Carlos Alberto Costa Prado
“Carlinhos do Sindicato”). Justificativa: Carlinhos do Sindicato, o “Mano
Véio” como chamava as pessoas carinhosamente, era sem sombra de
dúvida muito querido por todos, devido ao seu carisma e grande alegria
expressada em seu convívio no dia a dia, com um coração tamanho que não
cabia em seu peito. Infelizmente, veio a falecer no dia 7 de julho de 2021,

deixando desolados seus familiares, amigos desta Edilidade, dentre outros
que tiveram o prazer em poder conviver com ele, nos deixando como
exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e
alicerce da família. Estava em seu terceiro mandato como vereador nesta
Casa Legislativa, sendo o primeiro entre os anos 2009 e 2012, o segundo
entre 2017 e 2020, e em janeiro desse ano tomou posse, após ser reeleito
com 969 votos. Era Presidente do Sindicato dos Frentistas de Bauru e
Região - Subsede Ourinhos, deixando um grande legado de luta e trabalho
por nossa cidade. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto de Lei,
em regime de urgência especial, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021. Requerimento nº
1.166/2021 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
62/2021. 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 62/2021, de autoria da Vereadora
Raquel Borges Spada, que institui o “Dia Municipal do Profissional de
Saúde atuante na linha de frente no combate ao Coronavírus” no Município
de Ourinhos. Justificativa: Mais de um ano após o início da pandemia do
Coronavírus e os profissionais da saúde continuam no combate incessante
contra o vírus, demonstrando força e resiliência em pleno pico da
pandemia. Nós todos estamos vivendo um momento que, enquanto seres
humanos, deixa-nos bastante frágeis. Essa homenagem é um sinal de
empatia com a vida dos nossos colaboradores, que têm se colocado
totalmente à disposição para cuidar de tantas pessoas, principalmente neste
período, que é um dos mais graves da pandemia. A homenagem é pequena
perto da dedicação dos profissionais, mas é para dar um pouco de alento e
para reforçar o quanto eles são fortes e demonstrarmos o orgulho por todos
os profissionais da saúde. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto
de Lei, em regime de urgência especial, na forma estabelecida na Lei
Orgânica do Município Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021.
Requerimento nº 1.167/2021 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 61/2021. 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 61/2021, de autoria do
Chefe do Executivo, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Cardoso Ribeiro). Justificativa: A Prefeitura Municipal de Ourinhos através
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento, está revogando o Decreto nº. 1.222, de 10 de maio de
1.972, para fins de dar a nomenclatura da Rua Cardoso Ribeiro em toda a
sua extensão, e não somente a um trecho como consta na redação, no
referido Decreto. Ressaltamos que não há Decretos ou Leis de nomeação
da Rua como Cardoso Ribeiro entre o Trecho compreendido pela Rodovia
Raposo Tavares e a Linha Férrea da FEPASA (próximo à Catedral) e,

também, justifica-se devido à necessidade deste Projeto de Lei para registro
no Cartório de Registro de Imóveis para a regularização para futuro
alargamento de via pública defronte ao empreendimento MAX
ATACADISTA. 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 2 de agosto de 2021.
Requerimento nº 1.168/2021 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº 09/2021. 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
Complementar nº 09/2021, de autoria do Chefe do Executivo, que altera
dispositivos à Lei Complementar nº 1.042, de 16 de julho de 2019, que
dispõe sobre a valorização dos servidores efetivos na Prefeitura Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. Justificativa: Com o
desmembramento da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
passando para Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de
Planejamento, houve a necessidade de envio de Projeto de Lei
Complementar ao Poder Legislativo propondo, a alteração na Lei
Complementar nº 1.042, de 16 de julho de 2019, em seus Anexos I e II.
Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto de Lei Complementar,
em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021. Requerimento nº
1.169/2021 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 10/2021. 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 Complementar nº 10/2021,
oriundo do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 1.090, de 06 de julho de 2021 e dá outras providências.
Justificativa: A alteração se faz necessária tendo em vista que a Secretaria
Municipal de Finanças, hoje desmembrada, realizou alterações em sua
estrutura conforme ADIN nº 2193909-75.2020.8.26.0000 em trâmite no
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Neste sentido, também houve
alteração nos artigos 33 e 33-A do diploma legal, para que inicialmente
conste a Secretaria Municipal de Finanças no artigo 33, e como
desmembramento da mesma, a Secretaria Municipal de Planejamento no
artigo 33-A, por todos os motivos já expostos na justificativa da elaboração
da Lei Complementar nº 1.090/2021. Assim sendo, solicitamos a
apreciação do incluso Projeto de Lei Complementar, em regime de
urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das
Sessões, em 2 de agosto de 2021. Requerimento nº 1.170/2021 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2021.
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 Complementar nº 11/2021, oriundo do Prefeito
Municipal, que estabelece critérios para a viabilização de empreendimentos
no programa “Casa Verde e Amarela”, instituído pelo Governo Federal, na
forma da Lei Federal nº 14.118, de 12/01/2021 e dá outras providências.
Justificativa: O presente projeto de Lei Complementar tem o intuito de
revogar e substituir a Lei Complementar nº 1.041, de 03 de julho de 2019,
visto a alteração do programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha
Vida” e a edição da Lei nº 14.118, de 12/01/2021, que criou o programa
“Casa Verde e Amarela”. Tal adequação se faz necessária de forma a não
prejudicar os interessados que queiram implantar algum empreendimento
destinado ao programa habitacional “Casa Verde e Amarela” e não
prejudicar os empreendimentos já em andamento no Município, aprovados
ou em fase de aprovação pelo antigo programa “Minha Casa, Minha Vida”.
Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto de Lei
Complementar, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei
Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021.
Requerimento nº 1.171/2021 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 59/2021. 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 59/2021, oriundo 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. Justificativa: O presente projeto
de Lei tem o intuito de alterar 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. Tais alterações se fazem
necessárias para melhor adequar as atividades de governo à regulações
municipais, estaduais e federais. Assim sendo, solicitamos a apreciação do
incluso Projeto de Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida na
Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021.
Requerimento nº 1.172/2021 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 60/2021. 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 60/2021, oriundo do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 5.959.610,27 (Cinco milhões, novecentos e
cinquenta e nove mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos) e dá
outras providências. Justificativa: A abertura de Crédito Adicional Especial
é destinado à criação de dotação para empenhar recursos advindos do

Governo Estadual, provenientes do Fundo Estadual de Saúde para Fundos
Municipais de Saúde, em consonância ao Programa 0930 - Atendimento
Integral e Descentralizado no SUS /SP, provenientes da Resolução SS – 86,
de 04 de junho de 2021, decorrentes de Emendas Impositivas. Assim
sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto de Lei, em regime de
urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das
Sessões, em 2 de agosto de 2021. O Senhor Presidente informou que os
requerimentos de urgência lidos serão deliberados na presente sessão. Em
seguida, o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias
destacadas remanescentes da 23ª sessão ordinária e da presente sessão. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 1.087/2021 de autoria dos
Vereadores Éder Júlio Mota, Valter do Nascimento e Raquel Borges Spada
que requer informações quanto à possibilidade de se transferir a Farmácia
de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde para outro prédio, visando
atendimento exclusivo, já que a responsabilidade desses medicamentos é
do Governo do Estado de São Paulo. Fizeram o uso da palavra, na sessão
anterior, os Senhores Vereadores Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Giovanni Gomes
de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e 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. 1.088/2021 de autoria dos Vereadores Valter do
Nascimento, Éder Júlio Mota e Raquel Borges Spada que requer
informações sobre a possibilidade de intervenção do Município, junto à
Diretoria Regional de Saúde - DRS, devido à grande dificuldade que
estamos enfrentando para entrega de medicamentos. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.089/2021 de
autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer informações sobre o
atendimento aos Requerimentos nº s 1.810/2020 e 1.933/2019, que
requerem informações sobre providências com relação ao trânsito no
cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Rua do Expedicionário,
devido à dificuldade da travessia de veículos no local. Fez o uso da palavra
o Senhor Vereador 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. 1.090/2021 de autoria do
Vereador Cícero de Aquino que requer informações, junto ao setor de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento e junto ao Setor de
Obras, sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade ou
qualquer outro dispositivo que reduza a velocidade na Rua do
Expedicionário, no cruzamento com a Rua Lopes Trovão, haja vista que no
local tem ocorrido vários acidentes. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi

colocado em discussão o Requerimento nº. 1.097/2021 de autoria do
Vereador Éder Júlio Mota que requer informações da Secretaria Municipal
de Segurança Pública sobre a possibilidade de se fornecer as atribuições
anteriores do cargo de Vigia e do atual, que foi transformado em Guarda
Patrimonial. 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. 1.099/2021 de autoria dos Vereadores Éder Júlio Mota,
Raquel Borges Spada e Valter do Nascimento que requer informações
sobre a possibilidade de se migrar a Farmácia de Alto Custo para o
Poupatempo, já que esses medicamentos são de responsabilidade do
Estado. 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. 1.100/2021 de autoria dos Vereadores Éder Júlio Mota,
Raquel Borges Spada e Valter do Nascimento que requer informações
sobre a possibilidade da OAB - 58ª Subseção de Ourinhos - disponibilizar
assessoria jurídica junto aos pacientes que necessitam de medicamentos de
alto custo. Fizeram o uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada
e os Srs. Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Éder Júlio
Mota e Giovanni Gomes de Carvalho. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 1.101/2021 de autoria dos
Vereadores Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada e Valter do Nascimento
que requer informações sobre a possibilidade de se realizar a compra de
medicamentos por lote em vez de se fazer por itens individuais. Fez o uso
da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges e os Srs. Vereadores Éder Júlio
Mota e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Fim do
horário do expediente, 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, Cícero de Aquino, Éder
Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, 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 deliberação os requerimentos de
urgência apresentados. Foi colocado em discussão o Requerimento nº

1.165/2021 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
55/2021 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre denominação do
plenário da Câmara Municipal de Ourinhos (Plenário Vereador Carlos
Alberto Costa Prado “Carlinhos do Sindicato”). Ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com
quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr.
Presidente nomeou o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage para atuar
como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão 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
55/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria da
Mesa Diretora, que dispõe sobre denominação do plenário da Câmara
Municipal de Ourinhos (Plenário Vereador Carlos Alberto Costa Prado
“Carlinhos do Sindicato”), declaro FAVORÁVEL meu parecer, salvo
melhor juízo. Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021, Alexandre Araujo
Dauage – Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão
o Projeto de Lei nº 55/2021. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 1.166/2021 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 62/2021 de autoria da Vereadora Raquel
Borges Spada, que institui o “Dia Municipal do Profissional de Saúde
atuante na linha de frente no combate ao Coronavírus” no Município de
Ourinhos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou a Sra. Vereadora
Roberta Stopa para atuar como relatora especial ao projeto e suspendeu a
sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer da Relatora
Especial ao Projeto de Lei nº. 62/2021. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada, que institui o
“Dia Municipal do Profissional de Saúde atuante na linha de frente no
combate ao Coronavírus” no Município de Ourinhos, declaro
FAVORÁVEL meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 2 de
agosto de 2021, Roberta Stopa – Relatora. Com o parecer favorável lido,
foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 62/2021. 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 1.167/2021
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 61/2021 do
Chefe do Executivo, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Cardoso Ribeiro). Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com doze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou a Sra. Vereadora

Raquel Borges Spada para atuar como relatora especial ao projeto e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer da
Relatora Especial ao Projeto de Lei nº 61/2021 Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de autoria do Chefe do Executivo, que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Cardoso Ribeiro), declaro
FAVORÁVEL meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 2 de
agosto de 2021, Raquel Spada – Relatora. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 61/2021. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.168/2021
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar
nº 09/2021 do Chefe do Executivo que altera dispositivos à Lei
Complementar nº 1.042, de 16 de julho de 2019, que dispõe sobre a
valorização dos servidores efetivos na Prefeitura Municipal de Ourinhos e
dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação nominal, APROVADO com onze votos favoráveis e
dois votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr.
Presidente nomeou o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias para atuar
como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão 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
Complementar nº 09/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria
supra, de autoria do Chefe do Executivo, que altera dispositivos à Lei
Complementar nº 1.042, de 16 de julho de 2019, que dispõe sobre a
valorização dos servidores efetivos na Prefeitura Municipal de Ourinhos e
dá outras providências, declaro FAVORÁVEL meu parecer, salvo melhor
juízo. Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021, Alexandre Florencio Dias
– Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei Complementar nº 09/2021. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com onze votos favoráveis. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº 1.169/2021 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2021 do Prefeito
Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 1.090, de 06 de
julho de 2021 e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com onze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou
o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti para atuar como relator especial
ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, a Segunda Secretária realizou a leitura do parecer:
Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2021.

Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do Senhor
Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 1.090,
de 06 de julho de 2021 e dá outras providências, declaro nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu
Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021,
Anísio Aparecido Felicetti – Relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 10/2021.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO com onze votos favoráveis. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 1.170/2021 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2021 oriundo do Prefeito
Municipal, que estabelece critérios para a viabilização de empreendimentos
no programa “Casa Verde e Amarela”, instituído pelo Governo Federal, na
forma da Lei Federal nº 14.118, de 12/01/2021 e dá outras providências.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho
solicitou do plenário a retirada do pedido de urgência do Requerimento nº
1.170/2021. O Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário,
APROVADO por unanimidade o pedido de retirada. A seguir, foi colocado
em discussão o Requerimento nº 1.171/2021 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 59/2021 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, 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.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com onze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de
urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Éder Júlio Mota para
atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão 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 59/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do
Senhor 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, declaro nada ter a opor quanto
ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer,
salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021, Éder Júlio
Mota – Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 59/2021. 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 1.172/2021 que requer urgência

especial de votação ao Projeto de Lei nº 60/2021 do Prefeito Municipal,
que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
5.959.610,27 (Cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil,
seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos) e dá outras providências.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com dez votos favoráveis. Aprovado o requerimento de
urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Fernando Rosini para
atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão 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
n º 60/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do
Senhor Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 5.959.610,27 (Cinco milhões, novecentos e
cinquenta e nove mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos) e dá
outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo.
Sala das Sessões, em 2 de agosto de 2021, Fernando Rosini – Relator. Com
o parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
60/2021. 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. Não havendo mais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna
livre os Senhores Vereadores Nilce Araujo Garcia, Giovanni Gomes de
Carvalho. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o VicePresidente assumisse a sessão. Reaberta a sessão, foi dada continuidade à
explicação pessoal, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores
Raquel Borges Spada, José Roberto Tasca. O Senhor Vice-Presidente
suspendeu a sessão para que o Sr. Presidente reassumisse a sessão.
Reaberta a sessão, continuaram fazendo o uso da palavra os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e
Anísio Aparecido Felicetti. Não havendo mais orador inscrito para
explicação pessoal, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima Quarta 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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