ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA 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 sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete
horas e seis 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 Trigésima Segunda 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, os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Giovanni
Gomes de Carvalho e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitaram um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Cláudio Marcelo Farina. 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. O Senhor Presidente colocou em votação
a Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por
unanimidade e em seguida informou aos Senhores Vereadores que estava aberta a
inscrição para o uso da palavra no expediente devendo ser realizada junto ao Primeiro
Secretário e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser
solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na
sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos:
Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimentos nº s
1.302, 1.354/2021 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimento nº
1.342/2021 do Vereador Alexandre Florencio Dias; Requerimentos nº. s 1.187,
1.340/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 1.202,
1.287/2021 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 1.283, 1.343/2021 do
Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 1.324, 1.327, 1.361/2021 do Vereador
Fernando Rosini; Requerimentos nº s 1.301, 1.335, 1.345, 1.346/2021 do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos nº s 1.306, 1.315/2021 do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: Requerimentos nº. s 1.305, 1.317/2021 da Vereadora Raquel
Borges Spada; Requerimentos nº. s 1.177, 1.178, 1.277/2021 da Vereadora Roberta

Stopa; Requerimento nº. 1.322/2021 dos Vereadores Fernando Rosini e Santiago de
Lucas Angelo; Requerimentos nº. s 1.308, 1.319/2021 dos Vereadores Luiz Donizetti
Bengozi e Valter do Nascimento. Ofício nº 10/2021, da SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA, encaminhando o Ofício GabCmtG-4.683/100/21, da
Polícia Militar do Estado de São Paulo , em resposta ao Protocolo SSP-EXP2021/03961, registrado pelo Vereador Éder Mota, sobre a possibilidade de se
providenciar uma Unidade de Resgate para a Estação de Bombeiros de Ourinhos.
Ofício-Resposta, da Empresa de Ônibus Circular Cidade de Ourinhos LTDA, em
resposta ao Ofício nº 1.355/2021, do Vereador Gil Carvalho. 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. Logo após, o Senhor Presidente realizou a leitura das
matérias apresentadas à mesa: Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2021 do Vereador
Alexandre Araújo Dauage que institui a "Medalha Rui Barbosa" aos advogados(as)
do Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Resolução nº
18/2021 do Vereador Alexandre Araújo Dauage que dispõe sobre a criação da Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos
respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Em seguida, foram
apresentadas as matérias relativas à 32ª. Sessão Ordinária de 2021. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou a retirada da Moção nº. 352/21
da pauta dos trabalhos legislativos. Dando continuidade, o Primeiro Secretário
realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento dos Vereadores Raquel
Borges Spada, Éder Júlio Mota e Valter do Nascimento: 1.459/21 – Requer a
retirada do Projeto de Lei nº 64/2021 da pauta dos trabalhos legislativos.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.460/21 - Requer informações
quanto à possibilidade de se efetuar melhorias em todo o entorno do lago do Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho: 1.461/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se isentar da
cobrança de tarifa de água e esgoto as entidades filantrópicas, atuantes no município,
que estejam adequadamente legalizadas e habilitadas. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.462/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 346/2020,
que solicita patrolamento em toda a extensão da Rua Um, no Jardim Itaipava.
1.463/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar plantio de grama
em toda área do entorno do Ourinhos Plaza Shopping. 1.464/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 20/2021, que solicita pintura de sinalização de solo,
inclusive indicando zona de embarque e desembarque de alunos, e instalação de
placas indicativas de área escolar defronte à EE "Prof. José Augusto de Oliveira", no
Jardim América. 1.465/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 21/2021, que
solicita implantação de redutores de velocidade ou lombofaixas na Avenida Fausto
Matachana, próximo à EE "Prof. José Augusto de Oliveira" - Jardim América.
Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias: 1.466/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se

comprar exames de imagem de Endoscopia Digestiva alta com Biópsia.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.467/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 63/2021, que solicita restauração do Contorno Clóvis Ferraz,
situado atrás do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimentos da
Vereadora Roberta Stopa: 1.468/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
n° 1.033/2021, que encaminha minuta de Projeto de Lei que regulamenta a Lei nº
13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de
Psicologia e de Serviço Social nas redes públicas de educação básica. 1.469/21 Requer informações referentes aos cargos comissionados/as e funcionários/as da
Secretaria Municipal de Inclusão. Requerimento do Vereador Alexandre Florencio
Dias: 1.470/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se comprar exames de imagem de doppler venoso e arterial de
membros inferiores e carótidas. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.471/21 - Requer providências no sentido de se realizar melhorias no escoamento
das águas pluviais na Rua Machado Florence e se há estudo ou algum projeto para
que seja resolvido o problema das enchentes que ocorre na referida rua em épocas de
chuva. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.472/21 - Requer
informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto (SAE), sobre a possibilidade
de se realizar estudos a fim de se criar um aplicativo através do qual os munícipes
possam comunicar problemas no sistema de água ou esgoto, possibilitando o envio de
fotos e localização para o reparo. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.473/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, através de cópias, sobre os inventários das nascentes que existem no
Município, contendo a localização exata, qualidade da água e demais informações
existentes. 1.474/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde,
através de cópias de notas fiscais que comprovem a aquisição/compra dos filmes de
Raio-X, bem como compra do produto revelador e fixador automático utilizados para
revelação de Raio-X, nos últimos 11 meses. 1.475/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras, se há cronograma ou licitação em aberto para manutenção do prédio do NEI
"Benedita Fernandes Cury", localizada na Rua Moacir Cassiolato - Vila Boa
Esperança, haja vista que a escola possui duas salas com rachaduras. Requerimento
da Vereadora Roberta Stopa: 1.476/21 - Requer informações referentes aos cargos
e funções dos/as servidores/as da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.477/21 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
sobre a possibilidade de se revitalizar, através de troca ou reforma, todo o calçamento
de via pública localizada na Rua Rio de Janeiro, entre as Ruas Cambará e Lopes
Trovão. 1.478/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade de se revitalizar, através de troca
ou reforma, todo o calçamento de via pública localizada na Rua Vitório Christoni.
1.479/21 - Requer informações, junto à Secretaria de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na rotatória da Rua
Antônio Carlos Mori, situada entre o cruzamento com as Ruas Bahia e Antônio
Saladini. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.480/21 - Requer

informações referentes à nomeação da Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de
Inclusão. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.481/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 357/2021, que solicita implantação de
lombofaixa na Rua Lourenço Jorge, próximo à EMEF “Prof. Francisco Dias Negrão”.
1.482/21 - Requer informações sobre o impacto financeiro causado pela pandemia de
Covid-19 nos anos de 2020 e 2021 no município de Ourinhos, informando quais
setores sofreram perdas de receita, se houve diminuição de repasses financeiros dos
Governos Estadual e Federal, e quais os valores, relatando o total de perdas em
ambos os anos. Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada, Éder Júlio
Mota e Valter do Nascimento: 1.483/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de estudos para contratar um oftalmo-pediatra para a Rede Básica de Saúde do
Município. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.484/21 - Requer
informações sobre a possibilidade do Poder Executivo implantar um campo de areia
na Praça de Recreio "F", localizada entre as Ruas Ângelo Barone, Manoel da Silva
Mano e Domingos Jorge, no Jardim Quebec. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 1.485/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.886/2017, que
solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Francisco Novelli, Rua José Aparecido Leme, Rua Henrique Seifert,
Rua Graciliano Ramos, Rua Paulo Duzi, Rua Pedro Amadeu, Rua Milton Crivelli e
Rua Torazo Kanda - Jardim Guaporé. 1.486/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.884/2017, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Edwin Haslinger (Leopoldo).
1.487/21 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n° s 887/2019 e
1.880/2017, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Antônio de Souza Vianna. 1.488/21 - Requer
informações quanto ao atendimento às Indicações n° s 316/2019, 614/2018 e
1.668/2017, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão do Jardim São Judas Tadeu, principalmente na Rua
Manoel de Oliveira, Rua Hermínio Sabino, Rua Carlos Augusto Amaral, Rua Quatro,
Rua Treze, Rua Radialista Irineu Veroneze e Rua Maria Pastora da Silva. 1.489/21 Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n° s 1.131/2018 e
1.673/2017, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Rafael Segundo Hernandez Dominguez "Dom
Rafa" - Jardim São Judas Tadeu. 1.490/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 2.825/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a
extensão da Rua Barão do Rio Branco. 1.491/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 2.106/2017, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Aparecida Ferroni Leide - Jardim
São Carlos. 1.492/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 1.315/2018 e
2.086/2017, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua João Antônio Bueno - Jardim Vista Alegre.
1.493/21 - Reitera, em seu inteiro teor a Indicação nº 1.419/2017, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Professora
Luiza Scantamburlo Carrara. 1.494/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.220/2017, que solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda

a extensão da Rua José Linhares - Vila Christoni. 1.495/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, as Indicações nº s 1.340 e 1.043/2017, que solicitam recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Prof. Paulo Prado
Garcia, a partir do nº 146 - Jardim Paulista. 1.496/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.217/2017, que solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Amazonas. 1.497/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, as Indicações n°s 684/2018 e 1.601/2017, que solicitam recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Engenheiro
Frontim. 1.498/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 2.084 e
1.218/2017, que solicitam operação “tapa-buracos”, recapeamento e reperfilamento
asfáltico na Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, entre os nº s 131 e 267, e a
partir do nº 587, na Vila Christoni. 1.499/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as
Indicações nºs 19/2020, 672/2018 e 892/2017, que solicitam operação "tapa-buracos",
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim de
Azevedo – Jornalista. 1.500/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.481/2017, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Alameda Antônio Bellei - Jardim Anchieta. 1.501/21 - Reitera, em seu inteiro teor,
as Indicações nº s 891/2019 e 1.482/2017, que solicitam recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Alameda Professor José Serni - Jardim
das Paineiras. 1.502/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.510/2017, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Pedro
Marques Leão - Jardim Paulista. 1.503/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 1.512/2017, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Engenheiro Luiz Augusto de Carvalho - Jardim Paulista. 1.504/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.077/2017, que solicita operação “tapaburacos”, recapeamento ou reperfilamento asfáltico no cruzamento das Ruas Joaquim
de Azevedo - Jornalista - e José Galvão. 1.505/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.019/2021 e a Indicação nº 1.888/2017, que solicitam
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Joana
Bacon Amadeu. 1.506/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 358/2021
e a Indicação nº 1.887/2017, que solicitam recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Hermínia Crivellari Ferrari. Requerimento dos Vereadores Valter do
Nascimento e Luiz Donizetti Bengozi: 1.507/21 - Requer informações sobre o
projeto e o cronograma de execução de construção de praça em área institucional
localizada defronte ao Lago do Parque de Exposição Olavo Ferreira de Sá.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.508/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, as Indicações nº s 874/2019 e 1.532/2017, que solicitam reperfilamento ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Antônio Carlos Soares e Cid
Júlio Mori - Jardim Anchieta. 1.509/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.534/2017, que solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
das Ruas Miguel Durante Sobrinho, João Leonel Caetano, Antônio Bonifácio, Emília
Brechesi Saladini e Benedito Vida Leal - Jardim Anchieta. 1.510/21 - Reiteira, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.561/2017, que solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas Alexandre
Rosa, Fábio Aparecido Viana - Fabinho, Reynaldo Azevedo e Pedro Rodrigues

Martins - Jardim Paulista. 1.511/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s
125/2020, 202/2019, 520/2018 e 1.564/2017, que solicitam recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Conceição
Costa - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.512/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, as Indicações nº s 327/2019, 1.516/2018 e 1.355/2017, que
solicitam recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Marginal - Residencial
Parque das Flores. 1.513/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.316/2018,
que solicita troca da base do semáforo situado no cruzamento da Rua Dr. Antônio
Prado com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao n° 521. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.514/21 - Requer informações sobre medidas
adotadas pela municipalidade a fim de se exigir o cumprimento da Lei nº 6.643/21, na
qual obriga a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia
elétrica promover o ordenadamente e retirada de fios inutilizados, conforme
especifica. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.515/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 18/2021, que solicita instalação de lixeiras na pista de
caminhada/ciclovia da Rua Júlio Mori, no trecho compreendido entre a Praça da
Mulher e a Rua Profa. Josefa Cubas da Silva. Requerimento do Vereador Éder
Júlio Mota: 1.516/21 – Requer a retirada da Moção nº 352/21 da pauta dos trabalhos
legislativos. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente.
A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 1.256/21 - Solicita a repintura de sinalização de solo,
bem como faixa de pedestres, nos cruzamentos da Rua Silva Jardim com as Ruas
Renato Mota e Agostinho Paiva, devido à dificuldade dos pedestres em circular pelo
local. 1.257/21 - Solicita patrolamento e colocação de cascalho em toda a extensão da
Rua Onze - Jardim Itaipava. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.258/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Kólio
Teshima, no Jardim América. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.259/21 Solicita substituição da iluminação existente por lâmpadas de LED no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, mais especificamente no interior da pista de
caminhada, onde se encontra o quiosque do pedalinho. Indicação do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.260/21 - Solicita implantação de
lombada defronte à caixa d'água da Superintendência de Água e Esgoto (SAE)
situada na Rua Vicente Ernesto de Lucca. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.261/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na
Rua Antônio Soares da Silva, próximo ao nº 1.209, no Jardim São Carlos. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.262/21 - Solicita reparos no asfalto da Rua João
Villar Péres, entre os nº s 392 e 401-1 - Jardim Estoril, em trecho correspondente à
parada de ônibus. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.263/21 Solicita construção de escada na UBS "Rosa Rodrigues Vidor", na Vila Odilon.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.264/21 - Solicita pintura de sinalização
de solo indicando vaga de estacionamento reservada à pessoa com deficiência na Rua
Brasil nº 274, na Barra Funda, defronte à Capela Sagrado Coração de Jesus.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.265/21 - Solicita
troca de lâmpada inoperante na Praça Mário Santos Soares - Marico - Jardim
Tropical. Indicação do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.266/21 - Solicita

operação "tapa-buracos" na Rua Justina Bortolato Cassiolato - Jardim Matilde.
Indicação do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.267/21 - Solicita
recapeamento asfáltico na Avenida Vereador Múcio Correia da Silva, na passagem do
Jardim Santa Fé IV para o Jardim Santos Dumont. Indicação do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 1.268/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade
(lombada ou outro dispositivo) na Rua Atta Haddad, próximo ao nº 121, na Vila
Musa, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.269/21 - Solicita recuperação de pintura e
sinalização de solo, nas vagas para deficientes e idosos, nas ruas do centro da cidade.
Indicação do Vereador Fernando Rosini: 1.270/21 - Solicita implantação de
sinalização de trânsito vertical e horizontal (pintura de solo e placas) e algum tipo de
redutor de velocidade em todas as entradas de escolas do Município, visando à
segurança dos pais e alunos. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.271/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua João Barrile, ao
lado da adega, no Jardim Europa. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.272/21 - Solicita poda em todas as árvores localizadas na extensão das Ruas José
Bonifácio e Vitório Christoni. 1.273/21 - Solicita instalação de placas de
estacionamento exclusivo para idoso, bem como pintura de sinalização de solo, na
Rua Cardoso Ribeiro, defronte ao Poupatempo no "Ourinhos Plaza Shopping".
1.274/21 - Solicita limpeza em dois bueiros na Rua Aparecida Ferroni Leide,
próximos ao nº 15, no Jardim São Carlos. Indicação do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 1.275/21 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando zona de carga e
descarga na Rua Dom Pedro I, defronte ao n° 395, na Vila Moraes. Indicação do
Vereador Fernando Rosini: 1.276/21 - Solicita sinalização horizontal e vertical
(pintura de solo e placas de sinalização) em todo o bairro da Vila Margarida,
principalmente no entorno de escolas e praças onde as crianças brincam. A Segunda
Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 349/21 - De congratulações à Usina São
Luiz pelos 70 anos de atividade recém completados. Moção do Vereador Santiago
de Lucas Angelo: 350/21 - De congratulações ao Exatas - Escritório de
Contabilidade, pelos 7 anos de serviços de excelência prestados com muito
profissionalismo, competência e dedicação em nosso Município. Moção do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 351/21 - De congratulações ao Sr. José
Tadeu Candelária, Presidente da Executiva Estadual do Partido Liberal, pelos
relevantes serviços prestados frente ao Partido Liberal, em prol do crescimento do
nosso município. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 352/21 - De congratulações
e aplausos a todos os servidores que atuaram no Hospital de Campanha da COVID19, pelos excelentes trabalhos prestados, demonstrando muita competência, coragem,
determinação, prestatividade e zelo em suas atividades, merecendo todo o
reconhecimento desta Edilidade. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada:
353/21 - De congratulações à Escola Estadual Horácio Soares, pela realização da
entrega de medalhas e certificados para os alunos que participaram do Concurso
Canguru de Matemática, que acontece anualmente no Brasil e em vários outros países
de todo o Mundo, competição essa onde 14 alunos medalhistas são da unidade
escolar de Ourinhos. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 354/21 - De

congratulações ao Projeto Bunekas, fundado no ano de 2017 pela psicóloga Michelli
Bordinhon, que desenvolve ações para a prevenção de abuso e exploração sexual
infantil, através da entrega de brinquedos e vestuários para crianças assistidas por
organizações e de capacitações para educadores e voluntários. Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou do plenário que a votação e a discussão
dos requerimentos e moções fossem feitas de forma globalizada, salvo algum
destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Fizeram pedidos de
destaques a Senhora Vereadora Roberta Stopa do Requerimento nº. 1.468/21; a
Senhora Vereadora Raquel Borges Spada da Moção nº 353/21 e do Requerimento nº
1.483/21 e o Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias dos Requerimentos nº s
1.466 e 1.470/2021. Não havendo mais pedidos de destaque, o Sr. Presidente colocou
em discussão os Requerimentos nº s 1.460 a 1.514/2021 e as Moções nº s 349 a
354/2021, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Roberta Stopa, Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de
Carvalho, Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada e Alexandre Araújo Dauage. Não
havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram
colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente
informou ainda, que conforme fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei
Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para
responder as informações solicitadas através de requerimentos. Dando continuidade,
o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas remanescentes da
31ª Sessão Ordinária e da presente sessão. Foi dada a continuidade da discussão do
Requerimento nº. 1.454/2021 de autoria dos Vereadores Cícero de Aquino e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer informações sobre quem são os
responsáveis pelo descarte dos resíduos materiais de Raio-X, bem como para onde
são destinados. 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 colocada em discussão a Moção nº. 347/2021 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada de congratulações ao Grupo Colméia, pelo
excepcional trabalho realizado em nosso Município, com o oferecimento de diversos
cursos, tais como: tricô, crochê, pintura, ponto-cruz, costura, ponto-fita, macramê,
dentre outros, dando oportunidade de aprendizagem e aperfeiçoamento a pessoas
carentes de nossa sociedade. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel
Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocada em
votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 1.457/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer informações
da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) sobre a deficiência de atendimento em
casos de emergência. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia.
O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelos suspendeu a sessão para que o
Primeiro-Secretário Anísio Aparecido Felicetti assumisse a presidência para que o
mesmo fizesse o uso da palavra na discussão do requerimento em destaque. Reaberta
a sessão, foi dada a continuidade na discussão do Requerimento nº. 1.457/2021,
fizeram o uso da palavra na discussão os Senhores Vereadores Santiago de Lucas
Angelo, Éder Júlio Mota, Cícero de Aquino e José Roberto Tasca. Ninguém mais

querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Vereador Santiago
de Lucas Angelo reassumisse a presidência. Em seguida, foi colocada em discussão a
Moção nº. 346/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia de congratulações e
aplausos ao Sr. Anderson Antonio Deziró (mais conhecido como Tuim), gerente da
farmácia Droga Mais Brasil, pela dedicação que vem mostrando, já há muitos anos,
aos animais abandonados em nosso município. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.466/2021 de autoria do Vereador Alexandre Florencio Dias que
requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de
se comprar exames de imagem de Endoscopia Digestiva alta com Biópsia. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre Florencio Dias 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.
1.468/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.033/2021, que encaminha minuta de Projeto de Lei que
regulamenta a Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a
prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social nas redes públicas de
educação básica. Fez o uso da palavra a Sra Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.470/2021 de autoria
do Vereador Alexandre Florencio Dias que requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se comprar exames de imagem de
doppler venoso e arterial de membros inferiores e carótidas. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 1.483/2021 de autoria dos Vereadores Raquel Borges
Spada, Éder Júlio Mota e Valter do Nascimento que requer informações sobre a
possibilidade de estudos para contratar um oftalmo-pediatra para a Rede Básica de
Saúde do Município. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Raquel
Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi
colocada em discussão a Moção nº. 353/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada de congratulações à Escola Estadual Horácio Soares, pela realização da
entrega de medalhas e certificados para os alunos que participaram do Concurso
Canguru de Matemática, que acontece anualmente no Brasil e em vários outros países
de todo o Mundo, competição essa onde 14 alunos medalhistas são da unidade
escolar de Ourinhos. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocada em votação,
APROVADA por unanimidade. Em seguida, fizeram o uso da palavra na tribuna livre
os Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva. 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, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 32/2021 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre a
desafetação de imóvel para unificação e dá outras providências. Ninguém querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 33/2021 do Prefeito Municipal que
dispõe sobre a desafetação de imóvel para unificação e dá outras providências.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 70/2021
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que dispõe sobre denominação
de quadra esportiva no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato (Quadra Esportiva
Benedito Teodoro). Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente informou
que foi apresentada Emenda ao Projeto de Lei nº. 71/2021 e solicitou que o Primeiro
Secretário
realizasse
a
leitura
da
mesma:
Emenda
n°.
01
(MODIFICATIVA/ADITIVA) que altera o teor do Art. 1º. do Projeto de Lei n°
71/2021, de autoria do Vereador José Roberto Tasca. Senhor Presidente,
CONSIDERANDO que a justificativa do presente projeto não apresenta dados de
acidentes relacionados à atividade de malabares na cidade de Ourinhos e nem
pesquisas relacionadas ao assunto, e não considera que os instrumentos utilizados
para o trabalho são objetos meramente cênicos, próprios para as atividades de
malabares, não sendo cortantes ou perfurantes; CONSIDERANDO que o trabalho
desses artistas provê o sustento de suas famílias, e que o uso dos instrumentos cênicos
é fundamental para o exercício de sua arte; CONSIDERANDO que conforme o
inciso IX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é “livre a expressão da
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença”; CONSIDERANDO que segundo o artigo 22 da CF/88: “compete
privativamente à União legislar sobre: inciso I - direito civil, comercial, penal,
processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; e inciso
XI - trânsito e transporte”; a Vereadora ROBERTA STOPA, com fundamento no Art.
151 e seguintes do Regimento Interno, propõe a seguinte Emenda
Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei nº 71/2021: O Artigo 1º. do Projeto de Lei n°
71/2021 terá a sua redação modificada, e acrescido de Parágrafo único, nos seguintes
termos: “Art. 1o. Ficam proibidas as práticas de atividades de malabarismo com
instrumentos cortantes de qualquer natureza, sendo permitida a prática com uso de
equipamentos e instrumentos cênicos próprios para a prática de malabarismo,
como: caixas, bolas, clavas, argolas, tochas e facas e facões sem corte e sem ponta,
nos cruzamentos sinalizados, com semáforos ou não e nas vias urbanas no âmbito do
município de Ourinhos. Parágrafo único. Fica resguardado ao artista de rua

apresentar o equipamento próprio para a prática e sua segurança e de todos nas
ruas e espaços públicos.” Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2021, Roberta
Stopa. Realizada a leitura da Emenda, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador
Luiz Donizetti Bengozi para atuar como relator especial à Emenda nº 01 (ADITIVA)
apresentada ao Projeto de Lei nº 71/2021e suspendeu a sessão para a elaboração do
respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
parecer: Parecer do Relator Especial à Emenda nº 01 (ADITIVA/MODIFICATIVA)
apresentada ao Projeto de Lei nº 71/2021. Senhor Presidente, após analisar a Emenda
nº 01 (MODIFICATIVA/ADITIVA), que altera a redação do caput do Artigo 1º e
acrescenta parágrafo único ao mesmo dispositivo, verificou-se a ausência de vícios de
ordem técnica e jurídica que possam macular a sua tramitação. Porém, sob o aspecto
relacionado à lógica estabelecida, vislumbra-se que o Projeto original não proíbe o
malabarismo e a apresentação artística de rua com objetos que não ameassem a
integridade física de qualquer pessoa, mas sim, apenas no que se refere a objetos
perfurocortantes e com o emprego de fogo, sendo desnecessária, assim, modificação
pretendida. Ainda, quanto à possibilidade da utilização de facas e facões sem cortes e
sem pontas e de tochas de fogo, observa-se que, em que pese ser minimizada a
possibilidade de dano dos objetos referidos, continuarão ocasionando fundado temor
na população. Além disso, o controle a ser exercido para garantir a segurança nas vias
de nossa cidade será dificultado, pois sempre haverá dúvidas acerca do potencial
ofensivo dos objetos utilizados. Isso sem contar nos casos em que as autoridades
competentes poderão ser acionadas sem necessidade. Portanto, sob o aspecto lógico e
do interesse local, OPINO pela REJEIÇÃO da Emenda em análise. Sala das Sessões,
em 27 de setembro de 2021, Luiz Donizetti Bengozi – Relator. Realizada a leitura, o
Senhor Presidente colocou em votação o parecer contrário do relator especial à
Emenda nº 01 (ADITIVA/MODIFICATIVA) apresentada ao Projeto de Lei nº
71/2021. Por questão de ordem, o Sr. Vereador José Roberto Tasca solicitou que a
votação do parecer fosse nominal. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em votação nominal
o parecer contrário do relator especial à Emenda nº 01 (ADITIVA/MODIFICATIVA)
apresentada ao Projeto de Lei nº 71/2021, APROVADO com doze votos favoráveis e
dois votos contrários. Com a aprovação do parecer contrário fica REJEITADA a
Emenda nº 01 (ADITIVA/MODIFICATIVA) apresentada ao Projeto de Lei nº
71/2021. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 71/2021 oriundo do
Vereador José Roberto Tasca que dispõe sobre a proibição das práticas de
malabarismo ou performance com facas, facões, instrumentos pontiagudos ou
cortantes e fogo, que possam de alguma forma ameaçar a integridade física de
terceiros (pedestres) ou dos próprios artistas de rua ou, ainda, causar danos materiais
nos cruzamentos e semáforos das vias urbanas no âmbito do município, e dá outras
providências. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores José Roberto Tasca,
Roberta Stopa, Cícero de Aquino e Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO com doze votos favoráveis e
dois votos contrários. Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo
nº 4/2021 proveniente do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que
concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Sr. José Ricardo Bordinhon (Ricardo do

Trenzinho), pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à comunidade do
município de Ourinhos. Ninguém 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 Cícero de Aquino, Raquel Borges
Spada e Fernando Rosini para acompanhar a apuração dos votos. Feita a contagem
dos votos, o Senhor Presidente declarou APROVADO o Projeto de Decreto
Legislativo nº 4/2021 com treze votos favoráveis, um voto contrário e um voto nulo.
A seguir, foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº 17/2021 oriundo da
Mesa Diretora que dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder
Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fez o uso da palavra
livre a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada. O Senhor Presidente suspendeu a
sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi
dada continuidade ao uso da tribuna livre. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho, Éder Júlio Mota e Nilce
Araujo Garcia. Não havendo mais orador inscrito para o uso da tribuna, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Trigésima Segunda 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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