ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 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 nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e oito
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 Quinta 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, 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 (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.
Domingos Paschoalino, do Sr. Carlos de Souza Filho e do Sr. Toshio Shiraishi. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Waldir Francisco Baccili. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Carlos de Souza Filho. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora
Nilce Araujo Garcia solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Antônio
Melo. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Domingos Paschoalino. 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 ao Sr.
Domingos Paschoalino. 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. A seguir, o Senhor
Presidente colocou em votação as Atas da Vigésima Terceira e Vigésima Quarta
Sessões Ordinárias de 2021, APROVADAS por unanimidade. De acordo com o art.
120 do regimento interno desta casa de leis, o Senhor Presidente convocou os
Senhores Vereadores para a Sexta Sessão Extraordinária a ser realizada após o
término da presente sessão para a apreciação dos Projetos de Lei nº. s 53, 54 e
65/2021. 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 216, 1.018, 1.029, 1.030, 1.041, 1.048, 1.069 e
1.074/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento n° 989/2021 do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimento n° 1,026/2021 do Vereador
Fernando Rosini; Requerimentos nº. S 945, 947, 949, 950, 983, 1.028, 1.056, 1.057,
1.058, 1.073 e 1.075/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: Requerimentos nº. S
894 e 897/2021 da Vereadora Nilce Araujo Garcia; Requerimentos nº. S 904 e
926/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 572/2021 da
Vereadora Roberta Stopa; Requerimento nº. 1.042/2021 do Vereador Santiago de
Lucas Angelo; Requerimento nº. 957/2021 do Vereador Valter do Nascimento. Ofício
CFOP nº 22/2021, da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitando a cessão do plenário para
realização de Audiência pública que vai debater o Orçamento Estadual 2022, no dia
07 de outubro de 2021, quinta-feira, às 10h00. O fício nº 42/12/2021, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, encaminhando o Decreto nº 7.448, de
19 de julho de 2021, que dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário no
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Ourinhos, no valor de R$ 3.332.120,90
(Três milhões, trezentos e trinta e dois mil, cento e vinte reais e noventa centavos) em
favor do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, para
fins de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus COVID-19, e dá
outras providências. 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 a todos o recebimento do Ofício nº 01/2021, da Frente Parlamentar em
Defesa dos Animais do Município de Ourinhos, que requer a nomeação de um novo
membro para compor a Frente Parlamentar para que possam ter continuidade seus
trabalhos. Sendo assim, o Senhor Presidente deferiu a solicitação e indicou o Sr.
Vereador Anísio Aparecido Felicetti para a substituição. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou a consignação da sua presença. O
Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Lei nº 64/2021 de autoria dos Vereadores Raquel Borges Spada, Valter do
Nascimento e Éder Júlio Mota que cria o “Programa de Incentivo à Doação de
Medicamentos Remanescentes de Tratamentos contra a Covid-19” e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº 13/2021 do Prefeito Municipal que
altera dispositivos da Lei Complementar nº. 956, de 06 de abril de 2017, que dispõe
sobre a instituição, organização e atuação do Controle Interno no Município, nos
termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município, art. 31 da Constituição Federal e art.
59 da Lei Federal nº. 101/2000 e dá outras providências. Emenda nº 7/2021 da
Vereadora Raquel Borges Spada à Emenda nº 01 (ADITIVA), ao Projeto de Lei nº
63/2021, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que dispõe sobre a criação
do Projeto “Amigos da Natureza” no Município de Ourinhos 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. Dando continuidade, o Primeiro Secretário
realizou a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação e da
Comissão de Finanças e Orçamento emitidos aos Projetos de Lei nº s 53 e 54/2021:
Parecer do relator da Comissão de Justiça e redação ao Projeto de Lei nº. 53/2021.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa 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 Lei nº 6.625, de 18 dezembro de
2020 que dispõe sobre o Orçamento 2021 e da Lei Complementar nº 1.090, de 06 de
julho de 2021 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de julho de 2021. Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente; Alexandre Florencio Dias – Membro. Parecer
do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 54/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 16.697.910,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e noventa e
sete mil e novecentos e dez reais) e dá outras providências, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de julho de 2021. Anísio Aparecido
Felicetti – Vice-Presidente; Alexandre Florencio Dias – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº. 53/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa 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 Lei nº 6.625, de 18 dezembro de 2020 que dispõe sobre
o Orçamento 2021 e da Lei Complementar nº 1.090, de 06 de julho de 2021 da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a
opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 5 de agosto de 2021. Fernando
Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz
Donizetti Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento ao Projeto de Lei nº 54/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
16.697.910,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e noventa e sete mil e novecentos e dez
reais) e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 5 de agosto de 2021. Fernando Rosini – Presidente-Relator;

Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Em
seguida, foram apresentadas as matérias relativas à 25ª. Sessão Ordinária de 2021.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
solicitou a retirada do Requerimento nº. 1.182/2021 da pauta. O Primeiro Secretário
realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 1.173/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.055/2021, que solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Padre Rui
Cândido da Silva, nas imediações do n°. 1.885 - Vila Musa. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.174/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se
recuperar e preservar a nascente localizada no final da Rua Servidora Ester Serrano
da Silva, ao lado do muro da SAE. 1.175/21 - Requer informações do Departamento
de Estradas de Rodagem - DER - sobre a possibilidade de se efetuar revitalização e
paisagismo no canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, no trecho do perímetro
urbano do Município. Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.176/21
- Requer informações da Concessionária Triunfo Transbrasiliana sobre a
possibilidade de se instalar placas de conscientização na Rodovia BR-153, no trecho
entre a ponte da divisa com o Paraná e o posto da Polícia Rodoviária Federal, a fim
de se evitar atropelamentos de animais silvestres. Requerimentos da Vereadora
Roberta Stopa: 1.177/21 - Requer informações referentes ao cumprimento da Lei
Municipal nº 6.480/2018, que institui o Conselho Municipal de Habitação (COMH).
1.178/21 - Requer informações referentes à Política Municipal de Habitação e à
instituição do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. 1.179/21 - Requer
informações referentes à demanda de famílias por habitações com fim social devido à
moradia irregular ou em área de risco, e esclarecimentos sobre a escolha das famílias
referenciadas na “Mangueiras” para desenvolver o trabalho social. Requerimentos
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.180/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.013/2021, que solicita limpeza urgente em bueiro localizado na Rua
Sebastião Nunes Diniz, 415 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 1.181/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.017/2021, que
solicita substituição de lâmpadas inoperantes em 3 (três) postes localizados no
cruzamento entre a Rua Alpino Buratti e a Avenida Domingos Camerlingo Caló,
próximo ao Auto Posto Santa Maria. Requerimento do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.182/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de compra de lotes extras da vacina contra a Covid-19, para atender os jovens e
adolescentes de 12 a 17 anos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.183/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 536/2021, que
solicita a recuperação e pintura de redutor de velocidade (quebra-molas) da Avenida
Arnaldo da Silva, defronte à EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron" - Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
1.184/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, sobre a possibilidade de se interceder junto ao Governo do
Estado para incluir o município no Programa Vida Longa. Requerimento da
Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.185/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar roçada em terreno atrás da Rua Antônio Dirceu

Chierentin, fundos com o Cemitério, no Jardim Flórida, que está infestado de animais
peçonhentos, colocando em risco as pessoas do bairro: Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 1.186/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s
1.826/2018 e 389/2019, bem como o Requerimento nº 1.196/2020, que solicitam
pavimentação asfáltica e construção de galerias de águas pluviais, guias e rede de
esgoto em trecho de 200 metros da Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Jardim São
Carlos. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.187/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na lateral da
Rua Masaichi Nishiyama até a Rua Servidora Ester Serrano da Silva - Conjunto
Habitacional Caiuá, paralelo ao muro da SAE. Requerimentos da Vereadora
Roberta Stopa: 1.188/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se planejar
ações, de acordo com as previsões de frentes frias no mês de agosto, para o
acolhimento dos animais que estão em situação de rua, sem abrigo e alimentação,
conforme exemplos de outros municípios e clamor das protetoras e da população de
Ourinhos. 1.189/21 - Requer informações referentes à fiscalização em âmbito
municipal do cumprimento da Lei Estadual nº 17.389/2021 e da Lei Complementar
Municipal nº 1.036/2019. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.190/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que a
Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva" atenda com horário
estendido, no mínimo uma vez por semana, para as mulheres que trabalham no
comércio tenham acesso. Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino,
Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.191/21 - Requer
informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de se realizar estudos com a
finalidade de se implantar na cidade de Ourinhos o fornecimento de absorventes
higiênicos nas escolas públicas. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 1.192/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 663/2020 e a
Indicação nº 1.613/2018, que solicitam a implantação de redutor de velocidade
(lombofaixa ou lombada) na Rua Antônio Saladini, próximo ao portão de entrada e
saída dos alunos do Colégio COC Jean Piaget, bem como a realização de pintura de
sinalização de solo. 1.193/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.596/2018 e a Indicação nº 1.883/2018, que solicitam a implantação de lombofaixa
ou redutor de velocidade na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, em frente ao nº
121 (Colégio COC), bem como seja realizada a pintura de sinalização de solo.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.194/21 - Requer estudos sobre a
possibilidade de custeio das despesas relativas ao deslocamento ou concessão de
transporte aos munícipes que, mesmo em tratamentos de saúde particulares,
necessitam de tratamentos não ofertados no município, com estabelecimento de
critérios objetivos para sua concessão, como comprovação de necessidade e
hipossuficiência de recursos. Requerimento dos Vereadores Éder Júlio Mota,
Raquel Borges Spada e Valter do Nascimento: 1.195/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de divulgação de quantas saídas tiveram no atendimento via
SAMU, das ambulâncias sociais do Município. Requerimento dos Vereadores
Valter do Nascimento, Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota: 1.196/21 Requer informações sobre como é realizada a triagem de pacientes que necessitam de
transferências UPA/Santa Casa. Requerimento dos Vereadores Valter do

Nacimento, Éder Júlio Mota e Raquel Borges Spada: 1.197/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar pôster e banner informativos sobre
como funciona a solicitação de ambulância realizadas por munícipes. Requerimento
dos Vereadores Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Cícero
de Aquino: 1.198/21 - Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade
de se realizar estudos visando implantar na cidade de Ourinhos fornecimento/inclusão
de absorventes higiênicos nas cestas básicas distribuídas a mulheres de famílias
carentes. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. A
seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.146/21 - Solicita limpeza no cruzamento das
Ruas Ana Neri e Reinaldo Marcante. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.147/21 - Solicita implantação de dois redutores de velocidade (quebramolas ou lombadas) na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, no trecho
compreendido entre os n° s 40 e 340, na Vila Califórnia. 1.148/21 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" ao longo de toda
a extensão da Avenida Nilo Signorini, na Vila Perino. Indicação do Vereador Cícero
de Aquino: 1.149/21 - Solicita colocação de fresa asfáltica na Rua Um, continuação
da Rua Rubem Ribeiro de Moraes, no Conjunto Habitacional Ourinhos I. Indicações
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.150/21 - Solicita a implantação de lombada
ou outro dispositivo redutor de velocidade na Rua Alice Teixeira de Oliveira, na
altura do numeral 223/235, no Jardim Santa Fé IV, a fim de coibir o tráfego de
veículos em alta velocidade. 1.151/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante
em poste na Rua Abuassali Abujamra, ao lado do numeral 410, na Vila Margarida. A
Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção dos
Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 290/21 De pesar pelo falecimento do Sr. Domingos Paschoalino. Moção da Vereadora
Raquel Borges Spada: 291/21 - De congratulações a todos os motociclistas e
motoboys pelo seu dia, comemorado em 27 de julho. Moção do Vereador Cícero de
Aquino: 292/21 - De pesar pelo falecimento de Maria da Paz. Moção do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 293/21 - De congratulações ao casal
Patrícia e Elso, por completar 11 anos de união no dia 03 de agosto. Moções do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 294/21 - De congratulações e aplausos à Sra.
Viviane Cristina Fermiano Perino, Setor SAME do Hospital Unimed Ourinhos, pelo
extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de forma incansável em prol dos
munícipes, principalmente nesse período de pandemia da COVID-19, externando
nossa sincera gratidão e carinho à merecida homenageada. 295/21 - De
congratulações e aplausos à Sra. Letícia de Oliveira Souza, Nutricionista do Hospital
Unimed Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação, trabalhando de
forma incansável em prol dos munícipes, principalmente nesse período de pandemia
da COVID-19, externando nossa sincera gratidão e carinho à merecida homenageada.
296/21 - De congratulações e aplausos à Sra. Lívia Cristine Nicolini, Técnica em
Nutrição do Hospital Unimed Ourinhos, pelo extremo comprometimento e dedicação,
trabalhando de forma incansável em prol dos munícipes, principalmente nesse
período de pandemia da COVID-19, externando nossa sincera gratidão e carinho à
merecida homenageada. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 297/21 - De pesar

pelo falecimento do Sr. Elvio Ferreira Faria. Moção do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 298/21 - De congratulações e aplausos à Secretaria Municipal de
Saúde e todos os servidores envolvidos na vacinação contra a COVID-19, pela meta
alcançada com a vacinação de pessoas com idade a partir de 18 anos. 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 Cícero de Aquino do Requerimento nº 1.191/2021; a
Senhora Vereadora Roberta Stopa dos Requerimentos nº. s 1.177, 1.178, 1.179, 1.188
e 1.189/2021; o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti do Requerimento nº
1.174/2021; o Senhor Vereador Éder Júlio Mota do Requerimentos nº s 1.184, 1.194,
1.195, 1.196 e 1.197/2021 e a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia do
Requerimento nº. 1.176/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.1173 a 1.198/2021 e as Moções nº s
291, 293 a 296 e 298/2021, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva, Alexandre Araújo Dauage e Anísio Aparecido Felicetti. 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 remanescentes da 24ª Sessão Ordinária e os
destaques da presente sessão. Foi dada a continuidade da discussão do 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. Fizeram o
uso da palavra na sessão anterior os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada e
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. 1.131/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que
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. Fez o uso da
palavra o Senhor 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. 1.174/2021 de autoria
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se recuperar e
preservar a nascente localizada no final da Rua Servidora Ester Serrano da Silva, ao
lado do muro da SAE. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Anísio Aparecido

Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
1.176/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer informações do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER - sobre a possibilidade de se instalar
placas de conscientização, no trecho entre a ponte da divisa com o Paraná e o posto
da Polícia Rodoviária Federal, a fim de se evitar atropelamentos de animais
silvestres. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Nilce Araujo Garcia e
José Roberto Tasca. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 1.177/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações
referentes ao cumprimento da Lei Municipal nº 6.480/2018, que institui o Conselho
Municipal de Habitação (COMH). Fizeram o uso da palavra a Senhora 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. 1.178/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações
referentes à Política Municipal de Habitação e à instituição do Plano Municipal de
Habitação de Interesse Social. Fez o uso da palavra a Senhora 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.
1.179/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações referentes
à demanda de famílias por habitações com fim social devido à moradia irregular ou
em área de risco, e esclarecimentos sobre a escolha das famílias referenciadas na
“Mangueiras” para desenvolver o trabalho social. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Roberta Stopa e Alexandre Araújo Dauage. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.184/2021 de autoria
do Vereador Éder Júlio Mota que requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, sobre a possibilidade de se interceder junto ao
Governo do Estado para incluir o município no Programa Vida Longa. Fez o uso da
palavra o Senhor 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. 1.188/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que
requer informações sobre a possibilidade de se planejar ações, de acordo com as
previsões de frentes frias no mês de agosto, para o acolhimento dos animais que estão
em situação de rua, sem abrigo e alimentação, conforme exemplos de outros
municípios e clamor das protetoras e da população de Ourinhos. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Roberta Stopa, Nilce Araujo Garcia e Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.189/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer
informações referentes à fiscalização em âmbito municipal do cumprimento da Lei
Estadual nº 17.389/2021 e da Lei Complementar Municipal nº 1.036/2019. Fez o uso
da palavra a Senhora 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. 1.194/2021 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que

requer estudos sobre a possibilidade de custeio das despesas relativas ao
deslocamento ou concessão de transporte aos munícipes que, mesmo em tratamentos
de saúde particulares, necessitam de tratamentos não ofertados no município, com
estabelecimento de critérios objetivos para sua concessão, como comprovação de
necessidade e hipossuficiência de recursos. Fez o uso da palavra o Senhor 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. 1.191/2021 de autoria dos Vereadores Cícero de Aquino, Roberta Stopa e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer informações do Poder Executivo
sobre a possibilidade de se realizar estudos com a finalidade de se implantar na
cidade de Ourinhos o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Raquel Borges
Spada, Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.195/2021 de autoria
dos Vereadores Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada e Valter do Nascimento que
requer informações sobre a possibilidade de divulgação de quantas saídas tiveram no
atendimento via SAMU, das ambulâncias sociais do Município. Fez o uso da palavra
o Senhor Vereador Éder Júlio Mota. (Devido ao término do horário do expediente, a
continuidade da discussão e votação do Requerimento nº 1.195/2021 será realizado
na próxima sessão ordinária). 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, 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 e estando na Projeto de Lei nº
22/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que dispõe sobre a autorização da
presença de doulas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nas
maternidades, casas de parto e hospitais de Ourinhos. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Roberta Stopa. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota
solicitou a consignação da sua presença. Dando continuidade à discussão do projeto,
fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação, REJEITADO com dez votos contrários e quatro
votos favoráveis. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 27/2021. Por
questão de ordem, a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada solicitou do plenário o
adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei nº. 27/2021 por duas sessões e do
Projeto de Lei nº. 35/2021 por uma sessão. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Logo após, foi
colocado em discussão a Emenda nº 4/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti à

Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº. 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.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocada em votação, APROVADA por
unanimidade. Com a inserção da Emenda, anteriormente aprovada, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 28/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que
institui o movimento "Agosto Cinza" dedicado à campanha de conscientização de
combate a incêndios e queimadas. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Anísio
Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 41/2021 de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage que
institui o "Dia Municipal do Esporte Paralímpico" no município de Ourinhos, a ser
comemorado em 23 de maio. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de
Lei º 44/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre a obrigatoriedade
da identificação da autoria do Hino do Município de Ourinhos nos eventos e
solenidades em que for executado. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel
Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 1/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada que concede o
título de "Cidadão Ourinhense" ao Dr. Éder Hideki Pontes Munefiça. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou que fossem
distribuídas as cédulas de votação para os Senhores Vereadores depositarem na urna.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada de votação dos Senhores
Vereadores. Realizada a votação, o Sr. Presidente solicitou a presença dos Senhores
Vereadores Éder Júlio Mota, Fernando Rosini e Giovanni Gomes de Carvalho para
acompanhar a apuração dos votos. Feita a contagem dos votos, o Senhor Presidente
declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2021 com quatorze
votos favoráveis e um voto nulo. O Senhor Presidente suspendeu a sessão ordinária
por dois minutos. Reaberta a sessão, foi colocado em discussão o Projeto de
Resolução nº 15/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo que institui o diploma
de "GUARDA MIRIM DO ANO" e dá outras providências. Ninguém querendo fazer
o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Fizeram o
uso da palavra para justificativa de voto os Senhores Vereadores Santiago de Lucas
Angelo e Éder Júlio Mota. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem
do Dia, o Sr. Presidente reiterou a convocação dos Senhores Vereadores para a Sexta
Sessão Extraordinária a ser realizada após o término da presente sessão. Em seguida,
fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Fernando Rosini, Raquel
Borges Spada, Cícero de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Giovanni
Gomes de Carvalho. Fim do horário regimental, o Senhor Presidente agradeceu a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima Quinta
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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