ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezessete
horas e nove 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 Sétima Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
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, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão
ordinária. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti usou a
palavra para comunicar a presença do Senhor Vereador Nilton César da cidade de
Salto Grande. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva usou a palavra para informar a presença do presbítero José Carlos
e do pastor Pablo. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araújo
Dauage solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Senhor Sílvio de
Amaral Diniz e do servidor Lula. O Senhor 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. Em seguida, foi colocada em votação a Ata da 26ª Sessão Ordinária,
APROVADA por unanimidade. O Sr. Presidente informou que, considerando a
extinção do mandato eletivo do Vereador Carlos Alberto Costa Prado em razão de seu
falecimento ocorrido no último dia 7 de julho conforme ratificado pelo Ato n°
19/2021, foram publicados os seguintes atos e portarias em Diário Oficial de 17 de
agosto de 2021: Ato nº 22/2021, em atendimento ao Protocolo nº 657/2021, que
designa o Vereador Anísio Aparecido Felicetti para compor a Frente Parlamentar em
Defesa dos Animais do Município de Ourinhos; Ato nº 23/2021, em atendimento ao
Protocolo nº 691/2021, que nomeia, na forma estabelecida no artigo 79 do regimento

interno, a Vereadora Roberta Stopa para compor a comissão parlamentar de inquérito
(nomeada pelo Ato nº 09/2021), destinada a apurar denúncia acerca de falta de
atendimento médico na UPA, mortes decorrentes da troca de empresa em período
pandêmico e erros médicos (CPI apresentada por intermédio do requerimento n°.
662/2021); Ato nº 24/2021, em atendimento ao Protocolo nº 696/2021, que nomeia,
na forma estabelecida no artigo 79 do regimento interno, a Vereadora Nilce Araujo
Garcia para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (nomeada pelo Ato nº
09/2021), destinada a investigar a disseminação de notícias falsas (fake news) contra
membros do Poder Legislativo, do Chefe do Poder Executivo e de Servidores
Públicos Municipais (CPI apresentada por intermédio do Requerimento n°.
662/2021); Ato nº 25/2021, em atendimento ao Protocolo nº 705/2021, que designa o
Vereador Fernando Rosini, na condição de presidente, para compor a Comissão de
Assuntos Relevantes, destinada a efetuar estudos com a finalidade de elucidar
questões a respeito das multas aplicadas durante a pandemia aos estabelecimentos
comerciais, em especial no que se refere às micro e pequenas empresas e
comerciantes de pequeno porte, pelo descumprimento das medidas de restrições
impostas (CAR criada pela resolução n°. 11/2021); Ato nº 26/2021, em atendimento
ao Protocolo nº 687/2021, que designa o Vereador José Roberto Tasca para compor a
Frente Parlamentar em Defesa da Efetivação dos Direitos da Mulher; Portaria nº
91/2021, que dispõe sobre a alteração das comissões: Justiça e Redação, que passa a
ter a seguinte composição: Presidente Anísio Aparecido Felicetti, Vice-Presidente
Alexandre Florencio Dias e Membro Éder Júlio Mota; Comissão de Agricultura e
Recursos Naturais, que passa a ter a seguinte composição: Presidente Anísio
Aparecido Felicetti; Vice-Presidente José Roberto Tasca e Membro Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Portaria nº 92/2021, que dispõe sobre a alteração da
Comissão Temporária de Revisão e Atualização da Lei Orgânica do Município e do
Regimento Interno da Câmara Municipal, que passa a ter a seguinte composição:
Presidente Anísio Aparecido Felicetti, Relatora Raquel Borges Spada e membros
Alexandre Araujo Dauage, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Roberta
Stopa e Valter do Nascimento. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofício, de 20 de
agosto de 2021, proveniente da Associação da Santa Casa de Miseri córdia de
Ourinhos, em resposta ao Requerimento nº 877/2021 do Vereador Alexandre Florencio Dias. Ofício nº 54/2021, da ADO (ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE OURINHOS), solicitando a doação do valor correspondente ao duodécimo ou uma parte
deste montante para a referida Associação. Ofício proveniente da APEOESP
(SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO – SUBSEDE OURINHOS-SP), requerendo a manutenção das aulas remotas
em nosso município e a suspensão das aulas pre senciais. Protocolo nº 719/2021 de 18
de agosto de 2021, que encaminha Boletins diários de Tesouraria, referentes ao mês
de junho de 2021, dos nº s 101 a 120, provenientes da SAE – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS . Ofício 97/2021-SMPF, registrado
sob o Protocolo nº 729/2021, de 20/08/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, que encaminha Boletins de Caixa e Diários de
Tesouraria da Prefeitura Municipal, referentes a o período de 01/06/2021 a

05/07/2021, dos n° s 102 ao 125.
125 Ofício OFC-DR7-0314/2021, de 16 de agosto de
2021, do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), em resposta ao
Requerimento nº. 1.175/2021, do Vereador Anísio Felicetti. Acórdão TC009888.989.21-7, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregular
o contrato entre a PMO – Prefeitura Municipal de Ourinhos e Comercial Dambros, na
forma que especifica. 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. Em seguida, o Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº 66/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que
dispõe sobre a proibição da utilização de verbas públicas, no âmbito do município de
Ourinhos, em eventos e/ou serviços que promovam a sexualização de crianças e
adolescentes, e dá providências correlatas. Projeto de Lei nº. 67/2021 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre a criação do Projeto “Bolsa
Solidária” no Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº
68/2021 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. Projeto de Lei nº. 69/2021 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 422.250,00
(Quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta reais) e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 14/2021 oriundo do Prefeito
Municipal que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 2021 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 dos pareceres favoráveis da Comissão de
Justiça e Redação emitidos ao Projeto de Lei nº 63/2021 e respectiva Emenda nº 01
(ADITIVA), ao Projeto de Lei nº 64/2021, bem como aos Projetos de Lei
Complementar nº s 11 e 13/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 63/2021 e respectiva Emenda nº 01 (ADITIVA). Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
autoria da Vereadora Raquel Spada, que dispõe sobre a criação do Projeto “Amigos
da Natureza” no Município de Ourinhos e dá outras providências, e respectiva
Emenda n° 01 (ADITIVA), de iniciativa da autora, 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, 18 de agosto de 2021, Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
64/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa dos Vereadores Raquel Spada, Éder Mota e Valter do

Nascimento, que cria o “Programa de incentivo à doação de medicamentos
remanescentes de tratamentos contra a COVID-19” 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, 18 de agosto de 2021. Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei Complementar nº 11/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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, 18 de agosto de 2021, Anísio Aparecido
Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder
Júlio Mota – Membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei Complementar nº 13/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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,
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, 18 de agosto
de 2021. Os projetos cujos pareceres foram lidos poderão ser encaminhados às
demais comissões competentes ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões.
Logo após, foram apresentadas as matérias relativas à 27ª. Sessão Ordinária de 2021.
O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.251/21 - Requer informações
quanto à possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento no trevo de
acesso à Cerâmica Santa Bárbara, tendo em vista as diversas imprudências cometidas
por motoristas no local, inclusive causando graves acidentes. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.252/21 - Requer informações quanto à
possibilidade de se realizar manutenção nos aparelhos da academia da saúde na Praça
Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Europa, ou mesmo troca por novos
aparelhos. 1.253/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar
manutenção nos aparelhos da academia da saúde no Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi, ou mesmo troca por novos aparelhos. Requerimentos do Vereador Cícero
de Aquino: 1.254/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 171/2021, que
solicita o recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Travessa Espírito Santo, entre
a Rua Dr. Antônio Prado e a Rua Duque de Caxias, na Vila Recreio. 1.255/21 Requer informações através de cópias da Administração Municipal, bem como do
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre o Projeto de Lei nº

69/2019 (Lei nº 6.535/2019), que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e dá outras providências,
esclarecendo também se a construção de Canil citada na justificativa já fora
concluída. 1.256/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.495/2019, que
solicita a substituição das placas de sinalização de sentido único de tráfego da Rua
José Galian Blasco, pois as atuais estão enferrujadas. 1.257/21 - Requer informações
sobre o atendimento às Indicações nº s 168/2017 e 510/2018, bem como aos
Requerimentos nº s 1.776 e 1.894/2020, que solicitam a instalação de redutor de
velocidade na Rua Sebastião Miranda, defronte ao nº 403 - Vila Sândano. 1.258/21 Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 460/2018 e aos
Requerimentos nº s 1.893 e 1.772/2020, que solicitam a instalação de redutor de
velocidade (lombofaixa) na Rua Sebastião Miranda, próximo ao Campo de Futebol
da Sandiza, bem como na lateral do nº 621 (EE "Prof. José Augusto de Oliveira").
1.259/21 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 110/2018 e ao
Requerimento nº 369/2020, que solicitam calçamento e cobertura no ponto de ônibus
da Rua Pedro Fernandes Sândano, próximo ao cruzamento com a Rua Ezequias
Nogueira de Souza, defronte ao lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
1.260/21 - Requer informações sobre o atendimento às Indicações nº s 166/2017 e
459/2018, bem como ao Requerimento nº 1.920/2020, que solicitam instalação de
redutor de velocidade na Rua Antônio Zaki Abucham, nas proximidades da EMEI
"Vinícius de Moraes". 1.261/21 - Requer informações ao Executivo, bem como à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se
revitalizar toda a área verde localizada entre as Ruas João Rolli, Maria Cavezalli
Mella, Evaristo Fantinatti e Santa Mônica.1.262/21 - Requer informações sobre o
atendimento à Indicação nº 167/2017 e ao Requerimento nº 1.895/2020, que solicitam
a instalação de redutor de velocidade na Rua Olívio Minucci, defronte ao nº 456,
próximo à EMEI "Vinicius de Moraes" - Jardim Ouro Fino. 1.263/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 82/2021, que solicita recapeamento asfáltico nas vielas
que ligam os bairros: Jardim América, Jardim São Domingos e Jardim Ouro Fino,
entre as Ruas Olívio Minucci, Antônio Zaki Abucham, Manoel Vieira Pinto, Benedito
Perino e Atílio Toloto. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.264/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma do Centro
Cultural Tom Jobim. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.265/21 - Requer informações sobre a possibilidade de manutenção ou substituição
por aparelhos novos da academia de saúde da Praça Prof. Mário César de Oliveira Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.266/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma na UBS "Rosa Rodrigues Vidor" - Vila Odilon.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.267/21 - Requer informações,
junto ao Setor de Zeladoria e Urbanismo, bem como ao Setor de Meio Ambiente,
sobre a possibilidade de fiscalização na Avenida Santino Brianezi, defronte ao nº 446,
Jardim Santos Dumont, devido ao acúmulo de lixo no local, ocasionando
concentração de várias espécies de bichos nas casas de moradores adjacentes.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.268/21 Requer informações, junto à Secretaria de Obras, sobre o prazo para concluir as obras

do posto de saúde do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 1.269/21 - Requer informações
quanto à possibilidade de se disponibilizar um ou mais banheiros químicos na Praça
Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses) aos fins de semana. Requerimento dos
Vereadores Fernando Rosini e José Roberto Tasca: 1.270/21 - Requer informações
quanto à possibilidade de se alterar o artigo 8º da Lei nº 6.643/2021, modificando o
prazo estipulado de 1 ano para 6 meses. Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.271/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
construir uma nova praça no Jardim Estoril. Requerimento do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.272/21 - Requer informações sobre a quantidade de
médicos, especificando suas especialidades, que estão prestando atendimento,
atualmente, em todas as UBS's e na UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" do Município.
Requerimentos do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.273/21 - Requer
informações sobre a possibilidade da criação de um estatuto para servidores da saúde,
visando a criação de um plano de carreira. 1.274/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se igualar o valor do Vale Alimentação dos servidores municipais
que possuem cursos superiores. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
1.275/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 938/2021, que solicita
implantação de redutor de velocidade, instalação de iluminação pública e pintura de
sinalização de solo na rotatória da confluência da Rua Adelávio Zimmermann, Rua
Francelina Grossi Archangelo e da Rua Ovídio Gregório de Jesus. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 1.276/21 - Requer informações quanto à possibilidade
de se promover melhorias na Praça Nelson de Camargo Nascimento, tais como:
roçada, limpeza, poda de árvores, instalação de iluminação pública, construção de
uma quadra de areia iluminada e implantação de projeto de pomar urbano.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.277/21 - Requer informações
referentes ao galpão onde se encontra o Núcleo de Arte Popular. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.278/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir praça no Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.279/21 - Requer
informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 1.417/2019 e 426/2017, que
requerem informações sobre a possibilidade de se implantar passarela auxiliar no
pontilhão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.280/21 - Requer informações, junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem - DER -, sobre a possibilidade de se realizar estudos para
interligar a Rua Achilles Zamboni com a Rodovia Mello Peixoto. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.281/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.021/2021, que requer informações através de cópias que comprovem a execução
da Lei n°. 6.418/2018, conforme Projeto de Lei n°. 06/2018, que autoriza o Poder
Executivo a contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor
de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos da Resolução CMN n° 4.589, de
29 de junho de 2017, destinado à infraestrutura viária e mobilidade urbana da gestão
e iluminação pública, observada a legislação vigente, em especial as disposições da
Lei Complementar Federal n°. 101, de 04 de maio de 2000. 1.282/21 - Requer
informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 611 e 91/2021, que

requerem informações sobre a execução da Lei n° 6.515/2019, estabelecendo que fica
o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal, até o valor de 17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais) no
âmbito do Programa FINISA - FINANCIAMENTO à infraestrutura e ao saneamento,
nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29 de junho 2017 e posteriores
alterações, destinados à construção de abrigos para passageiros de ônibus e
pavimentação/recapeamento de vias públicas, observada a legislação vigente, em
especial as disposições da Lei Complementar Federal n° 10.104/2000.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.283/21 - Requer informações sobre
a possibilidade do Poder Executivo doar terreno na área central para utilização do
NAIA - Núcleo de Apoio à Infância, Adolescência e Adultos. Requerimento do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.284/21 -Requer informações sobre a
possibilidade de se implementar uma equipe multidisciplinar (composta por
Pedagogo, Assistente Social e Psicólogo) para estudantes com necessidades especiais
e demais alunos. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
1.285/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Marcelo
Coelho Guttierrez, situada entre as Alamedas Thomas Frazatto e José da Cruz Thomé
- Jardim Santa Fé. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.286/21 Requer informações através de cópias que comprovem os gastos citados no Projeto
de Lei nº 27/2018 (Lei nº 6.420/2018), que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A, até o valor de R$ 732.000,00
(Setecentos e trinta e dois mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29
de junho de 2017, destinados à infraestrutura viária, mobilidade urbana e
modernização da gestão observada a legislação vigente, em especial as disposições da
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 1.287/21 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade
de se realizar manutenção em todas as escolas (NEI's e EMEI's), uma vez que se
encontram com o mato alto e com o atraso na troca da areia nas creches.
Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.288/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de abertura de passagem para veículos no canteiro central da Avenida
Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino", esquina com a Rua Arthur Cotrim Filho,
no Residencial Ville de France. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 1.289/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver
estudos visando à regularização do trânsito nas Ruas Ataliba Leonel, Joaquim de
Azevedo - Jornalista - e José Galvão - Vila Moraes. 1.290/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, ao Requerimento nº 535/2020, que requer informações sobre os projetos de
acessibilidade no município, sobre as guias rebaixadas para cadeirantes e/ou quem
tenha mobilidade reduzida, melhoria das calçadas e melhor sinalização.
Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias: 1.291/21 -Requer dilação
de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelo Ato nº 09/2021. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do requerimento de urgência
apresentado: Requerimento nº 1.292/2021 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº 14/2021. 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 14/2021, oriundo do

Prefeito Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS
2021 e dá outras providências. Justificativa: O presente Projeto de Lei Complementar
do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) da Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos – SAE para o ano de 2021 tem como objetivo proporcionar aos
registrados inadimplentes com a Autarquia a quitarem seus débitos, bem como
viabilizar a recuperação desses créditos e evitar déficits financeiros na Autarquia.
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 23 de agosto de 2021, assinado pelos Vereadores Santiago de Lucas Angelo,
Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti e Fernando Rosini.Os
requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. A seguir, a
Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.171/21 - Solicita, com urgência, limpeza de bueiro situado na
esquina da Rua Mato Grosso com a Rua José Felipe do Amaral. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.172/21 - Solicita melhorias na infraestrutura
ao longo de toda a extensão da Rua Vereador Felismino Vieira, no Jardim das
Paineiras. Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.173/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Geraldo Alves Machado, no
Residencial Recanto dos Pássaros III. 1.174/21 - Solicita recapeamento asfáltico na
Rua Padre Bruno Welter, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.175/21 - Solicita limpeza em todos os
bueiros da Rua Moacir Cassiolato - Parque Minas Gerais. 1.176/21 - Solicita a troca
de tampa de bueiro na Rua Moacir Cassiolato - Parque Minas Gerais. 1.177/21 Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Ezequias Nogueira de Souza, defronte aos nºs 215 e 551. 1.178/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Ezequias
Nogueira de Souza, próximo ao cruzamento com a Rua Rafael Cassetari. 1.179/21 Solicita, com urgência, implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) na Rua Ezequias Nogueira de Souza, no trecho que compreende o campo
de futebol (SANDIZA), Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi e a EMEI "Vinícius
de Moraes". 1.180/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua
Sebastião Miranda, no trecho entre a Travessa Noé Fernandes dos Santos e a Rua
Ezequias Nogueira de Souza - Vila Sândano. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.181/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade
(quebra-molas) na Rua Manoel Vieira Júnior, defronte à Praça Presidente Tancredo de
Almeida Neves, no Jardim Europa. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.182/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Valentim Gentil, no
cruzamento com a Rua José Galian Blasco, na Vila Boa Esperança. 1.183/21 Solicita roçada e limpeza em terreno localizado na Rua Vereador Ary Archangelo
Cardoso de Mattos, ao lado do nº 133 - Vila Villar. 1.184/21 - Solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Antônio Zaki Abucham,
defronte à viela - Jardim Ouro Fino. 1.185/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Olívio Minucci, defronte à viela Jardim Ouro Fino. 1.186/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada
ou lombofaixa) na Rua Antônio Zaki Abucham, defronte ao n° 185. 1.187/21 -

Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Olívio Minucci, entre o trecho da Rua Ezequias Nogueira de Souza e a Avenida
Jacinto Ferreira de Sá. 1.188/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade
(lombada ou lombofaixa) na Rua Olívio Minucci, defronte ao nº 582 ou próximo ao
nº 609. 1.189/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) na Rua Ezequias Nogueira de Souza, nas proximidades da EMEI
"Vinícius de Moraes" - Jardim Ouro Fino. 1.190/21 - Solicita implantação de redutor
de velocidade na Rua Moacir Cassiolato, próximo ao nº 174 - Vila Boa Esperança.
Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 1.191/21 - Solicita limpeza e
revitalização em trecho da linha férrea paralela à Rua José Bonifácio. Indicação do
Vereador José Roberto Tasca: 1.192/21 - Solicita implantação de redutores de
velocidade (quebra-molas ou lombadas) na Rua Aurora Gonçalves Custódio, próximo
ao nº 535, a fim de se prevenir acidentes. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.193/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na
Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo nº 842, defronte à Praça Presidente
Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Europa. Indicação do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 1.194/21 - Solicita pintura de sinalização de solo de vagas para
estacionamento exclusivo para vans e deficientes na Rua Antônio Saladini, defronte
ao Colégio COC Jean Piaget. A Segunda Secretária realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 306/21 - De pesar pelo
falecimento do ex-Prefeito Dr. Clóvis Chiaradia. Moção dos Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e Santiago de Lucas Angelo: 307/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Carlos Niki, aos 84 anos. Moções do Vereador Fernando Rosini:
308/21 - De pesar pelo falecimento de Asmerita Dias de Jesus Romão. 309/21 - De
pesar pelo falecimento do Sr. João Batista dos Santos. Moção do Vereador
Guilherme Gonçalves da Silva: 310/21 - De congratulações e aplausos ao Vereador
Juninho Souza, da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, pelos relevantes serviços
prestados à população. Moções do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 311/21 De pesar pelo falecimento da Sra. Hilda Gomes Gianeli. 312/21 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Ana Mathias de Oliveira. Moção do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho: 313/21 - De congratulações à Padaria e Confeitaria Vieira, pelos
excelentes serviços prestados à população. Moção da Vereadora Roberta Stopa:
314/21 - De repúdio à Proposta de Emenda Constitucional nº 32/2020, do Poder
Executivo, que altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica
a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Moção do Vereador Éder
Júlio Mota: 315/21 - De congratulações e aplausos à toda a equipe do NAIA Núcleo de Apoio à Infância, Adolescência e Adultos, Casa Arco-Íris e grupo de
acolhimento, pelas atividades de extrema importância realizadas em nosso Município.
Moção da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 316/21 - De congratulações ao
Veterinário Sr. Alcides B. Leme da Silva, pelos serviços de castrações subsidiados por
muitos anos à população de nossa cidade. Moção da Vereadora Raquel Borges
Spada: 317/21 - De congratulações e aplausos à Dra. Herta Chaves da Silva, pelos
excelentes serviços prestados em nossa cidade há 15 anos, agora sendo a mais nova
integrante do corpo clínico da Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire

Silva". Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 318/21 - De apoio à nota de
repúdio que a OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - lançou, devido a uma
tramitação no Congresso Nacional de duas mudanças na legislação (PL 3914/19 e MP
104/21), que pretendem dificultar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Moção de
Todos os Vereadores: 319/21 - De congratulações e aplausos para a Industrial
Comercial Marvi de Ourinhos, pelos relevantes serviços prestados à população.
Moção do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 320/21 - De
congratulações e aplausos ao Sr. Sérgio Luiz Martini, presidente da Industrial
Comercial Marvi, bem como aos seus filhos Daniel e Filipi Martini, pelos relevantes
serviços prestados à população. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
321/21 - De congratulações e aplausos à Sra. Nádia Andréa Orsini Francisquini Reis,
única professora surda a lecionar para alunos da rede municipal de ensino, que
merece todo o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados com tanta
dedicação, presteza e carinho. As moções de congratulações, apoio e repúdio lidas
serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se
aprovadas, na forma regimental. Considerando a excepcionalidade de encerramento
de prazo regimental de CPI em 29 de agosto de 2021, conforme artigo nº 85 do
regimento interno, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento nº
1.291/2021, de autoria do Vereador Alexandre Florencio Dias, presidente da CPI, que
requer dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
denúncia acerca de falta de atendimento médico na UPA, mortes decorrentes da troca
de empresa em período pandêmico e erros médicos, instaurada pelo Ato nº 09/2021.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Fizeram pedidos de destaques a Sra. Vereadora
Roberta Stopa do requerimento nº 1.277/21 e da moção nº 314/21; o Senhor Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva da moção nº 310/21; o Senhor Vereador
Cícero de Aquino dos requerimentos nº s 1.287, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260 e 1.262/21
e a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada da moção nº 317/21. Não havendo mais
pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s
1.251 a 1.291/2021 e as Moções nº s 310 e 313 a 321/2021, com exceção das
matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, José Roberto Tasca, Anísio Aparecido Felicetti, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Alexandre Araújo Dauage e Fernando Rosini. 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 corridos para responder as informações
solicitadas através de requerimentos. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
deliberação as matérias destacadas remanescentes das 25ª e 26ª Sessões Ordinárias e
da presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.195/21 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. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota (na sessão anterior) 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
1.196/2021 de autoria dos Vereadores Valter do Nascimento, Raquel Borges Spada e
Éder Júlio Mota que requer informações sobre como é realizada a triagem de
pacientes que necessitam de transferências UPA/Santa Casa. 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 1.197/2021 de autoria dos Vereadores Valter do Nacimento, Éder
Júlio Mota e Raquel Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade de
se criar pôster e banner informativos sobre como funciona a solicitação de
ambulância realizada por munícipes. 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
Requerimento nº 1.210/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva que requer informações quanto à possibilidade de se disponibilizar, ou
intensificar, o atendimento psicológico nas escolas públicas do município durante o
período de retorno às aulas presenciais. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.215/2021 de autoria do
Vereador Fernando Rosini que requer informações sobre a possibilidade de
implantação de uma unidade de saúde com equipamentos de Raio-X, Mamografia,
Ultrassom, Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada, verificando,
ainda, a viabilidade de contratação de empresa do ramo, obedecendo os processos
legais. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Fernando Rosini, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de Aquino, Alexandre Florencio Dias e 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 1.216/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações
quanto à possibilidade de se revitalizar a área verde da Rua Enfermeiro Geraldo
Pimentel, no Jardim das Paineiras. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 1.235/2021 de autoria do Vereador Fernando Rosini que requer
informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de se viabilizar a
manutenção/reforma no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão),
localizado na Rua Venceslau Braz nº 38 - Centro, possibilitando o atendimento 24
horas para a nossa população. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 1.243/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer
informações referentes aos dados e mapeamento das pessoas com deficiência visual
no Município. 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 1.244/21 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer
informações referentes ao cartão de estacionamento para pessoa com deficiência
visual. 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 1.245/2021 de autoria do Vereador José Roberto Tasca que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sobre a
possibilidade de se realizar uma futura parceria com o Senac Ourinhos (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial) para o oferecimento de cursos
profissionalizantes para as pessoas que são cadastradas na referida secretaria. Fez o
uso da palavra o Sr. Vereador 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 1.246/2021 de autoria dos Vereadores Fernando
Rosini e Santiago de Lucas Angelo que requer informações sobre a possibilidade de
se retomar a reforma no Posto de Saúde do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini, uma vez que já existe um esqueleto de construção, abandonado desde
2013, e atenderia pessoas do local e bairros adjacentes, pois sabemos que a demanda
é altíssima. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.247/2021 de autoria
dos Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que
encaminha minuta de projeto de lei dispõe sobre o fornecimento de absorventes
higiênicos nas escolas públicas e inclusão do item nas cestas básicas distribuídas a
mulheres carentes e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. 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,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.249/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações
sobre a possibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB - 58ª Subseção de
Ourinhos), em parceria com a Administração Municipal e por intermédio de
Convênio da Assistência Jurídica Gratuita, disponibilizar atendimento às mulheres
que são atendidas pela Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", em
todas as áreas que houver necessidade em situações apresentadas ou identificadas.
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
colocada em discussão a Moção nº 301/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa
de congratulações ao Projeto Comida de Verdade de Ourinhos. Fez o uso da palavra a
Sra. Vereadora Roberta Stopa. Findo o 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 o Requerimento nº 1.292/2021 de autoria da Mesa
Diretora e da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 14/2021 oriundo do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 2021 e dá
outras providências. 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. Vereados Cícero de Aquino
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 14/2021.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 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 23 de
agosto de 2021, Cícero de Aquino – Relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 14/2021. O Sr.
Presidente Santiago de Lucas Angelo solicitou o uso da palavra para discutir o
referido projeto e suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente Fernando Rosini
assumisse a sessão. Em seguida, o Vice-Presidente suspendeu a sessão para que o
Presidente reassumisse a sessão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação nominal o Projeto de Lei Complementar nº 14/2021,
APROVADO com quatorze votos favoráveis. Foi colocado em discussão o Projeto
de Lei nº 27/2021, da Vereadora Raquel Borges Spada que cria o projeto “Mulher
Empreendedora” e estabelece as diretrizes para o fomento do empreendedorismo
entre as mulheres no município de Ourinhos e dá outras providências. Por questão de
ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada solicitou do plenário o adiamento da
discussão e votação do Projeto de Lei nº 27/2021 por uma sessão ordinária. O Sr.
Presidente colocou em deliberação o pedido, APROVADO por unanimidade. Não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna
livre os Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Cícero de Aquino,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Roberta Stopa, Anísio Aparecido Felicetti,
Giovanni Gomes de Carvalho, Raquel Borges Spada, Nilce Araujo Garcia e
Alexandre Florencio Dias. 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 Sétima Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrouse 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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