ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao décimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezessete
horas e onze 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 Quarta Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Cícero de Aquino, 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 Cícero de Aquino solicitou um
minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Adauto Fuad Haddad, do Sr. Carlos
Alberto de Souza e do Sr. Carlos Eduardo Teiga. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
do Sr. Vanderlei Tibúrcio. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da
criança Rafael Pereira. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Florencio
Dias solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Antônio Ladeira e do
Sr. Carlos Eduardo Teiga. Por questão de ordem, o Senhor Vereador José Roberto
Tasca solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Vanderlei Tibúrcio. O
Senhor Presidente Santigo de Lucas Angelo também solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento do Sr. Carlos Eduardo Teiga. 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 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 a Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária
de 2021, APROVADA por unanimidade. 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 1.161,

1.192, 1.193, 1.289, 1.290, 1.333 e 1.351/2021 do Vereador Alexandre Araújo
Dauage; Requerimentos nº s 1.236, 1.237 e 1.296/2021 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 1.045, 1.077, 1.090, 1.132, 1.227, 1.228,
1.254, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.262, 1.263, 1.279, 1.329 e 1.367/2021 do
Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº 1.275/2021 do Vereador Éder Júlio
Mota; Requerimentos nº s 1.288, 1.347, 1.376, 1.377 e 1.383/2021 do Vereador
Fernando Rosini; 1.271, 1.285, 1.366 e 1.385/2021 do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho; Requerimento nº 1.251/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva; Requerimentos nº s 1.245 e 1.269/2021 do Vereador José Roberto Tasca;
Requerimentos nº s 1.173, 1.208, 1.307, 1.334, 1.374 e 1.382/2021 do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi; Requerimentos nº s 1.216, 1.264 e 1.278/2021 da Vereadora
Raquel Borges Spada; Requerimento nº 1.244/2021 da Vereadora Roberta Stopa;
Requerimento nº 1.350/2021 do Vereador Valter do Nascimento; Requerimento nº.
1.349/2021 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota e Santiago de
Lucas Angelo; Requerimento nº 1.247/2021 dos Vereadores Cícero de Aquino e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ofício nº 023/2021/Gerência de Compras, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, que encaminha processos de
compras e serviços referentes ao mês de SETEMBRO de 2021. Ofício n º 024/2021,
da REDE DE COMBATE AO CÂNCER DE OURINHOS, solicitando repasse de
Emendas Aditivas por parte dos Senhores Vereadores; Ofício n º 040/2021, do LAR
SANTA TERESA JORNET, solicitando repasse de Emendas Aditivas por parte dos
Senhores Vereadores; Ofício nº 072/2021, da ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO
DEFICIENTE FÍSICO, solicitando repasse de Emendas Aditivas por parte dos
Senhores Vereadores; Ofício Especial/2021, da ASSOCIAÇÃO MIRIM DE
OURINHOS E SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENINAS , solicitando repasse
de Emendas Aditivas por parte dos Senhores Vereadores; Ofício DRS9/GAB nº
323/2021, do DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA –
GOVERNO DO ESTADO, em resposta ao Requerimento nº 1.433/2021 do Vereador
Éder Júlio Mota. O Senhor Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também,
após os despachos regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para
consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em
pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada Vereador. O Senhor Presidente
comunicou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Resolução nº
19/2021 da Mesa Diretora que cria o Programa Legislativo “Câmara no seu Bairro”
no Município de Ourinhos e dá outras providências. O Senhor Presidente informou
que a matéria apresentada será encaminhada às comissões competentes para
elaboração dos respectivos pareceres de acordo com o mandamento regimental. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer favorável da Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente emitido ao Projetos de Lei Complementar
nº 15/2021: Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei Complementar nº. 15/2021. Senhor Presidente, após
realizar as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Éder Júlio Mota que altera o artigo 128 da Lei Complementar nº 990, de 3
de julho de 2018, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de

Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente concluí nada ter a opor o que me foi dado
opinar sendo portanto FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sala das
Comissões, 5 de outubro de 2021, Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente; Cícero
de Aquino – Vice-Presidente e Fernando Furna – Membro. O projeto cujo parecer foi
lido poderá ser encaminhado às demais comissões competentes ou inserido na Ordem
do Dia das próximas sessões. Neste momento, o Senhor Presidente informou que
seriam apresentadas as matérias relativas à 34ª. Sessão Ordinária de 2021. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou a retirada dos
requerimentos nº. S 1.564, 1.574, 1.575, 1.576, 1.587, 1.589 e 1.598/2021 da pauta.
Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.564/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 812/2017, que solicita operação “tapaburacos” ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Carlos Mori - Centro.
Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.565/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.303/2021, que requer informações acerca do
quantitativo de acidentes ocorridos com animais peçonhentos (escorpiões) e as
dotações orçamentárias destinadas para as aquisições dos diversos tipos de soros.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.566/21 - Requer
informações, junto aos órgãos competentes do Município, sobre a possibilidade de se
desenvolver projeto e campanha de conscientização para empinar pipas com
segurança, inibindo a comercialização e uso de linhas cortantes (cerol, linha chilena,
etc). Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.567/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar o SOS mulher, um aplicativo a ser
instalado no celular da mulher. 1.568/21 - Requer informações sobre a possibilidade
da Secretaria Municipal de Segurança Pública solicitar, junto ao Governo do Estado
de São Paulo, uma viatura de patrulha da mulher, para quem sofre violência e tem
medida protetiva. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.569/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras e à CPFL,
sobre a possibilidade de se instalar postes com iluminação de LED em toda a
extensão da Avenida André Monteiro Rodrigues, localizada atrás do condomínio
Residencial Royal Park. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.570/21 Requer informações referentes ao cumprimento da Lei Federal nº 13.708/2018, que
garantiu um piso salarial para os/as Agentes Comunitários/as de Saúde e Agentes de
Combate às Endemias, conforme parecer da Procuradoria Geral do Município.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.571/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação n° 1.603/2017, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Porfírio Theodoro.
Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada e Giovanni Gomes de
Carvalho: 1.572/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar
desafetação de imóvel de propriedade do Município situado na Rua Jerônimo Althero
Filho, para que possa ser utilizado como novo acesso ao Centro de Serviços Servidor
Carlos Machado (Pátio). Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.573/21 Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°s 1.421/2017 e 1.561/2019, que solicitam
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Alameda Manoel Ângelo Minucci - Residencial Parque Gabriela.

1.574/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 764/2017, que solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Benedito Perino, nos Jardins Ouro
Fino e São Domingos. 1.575/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
765/2017, que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Atílio
Toloto, nos Jardins Ouro Fino e São Domingos. 1.576/21 - Requer informações
quanto ao atendimento às Indicações n°s 1.388/2017 e 766/2017, que solicitam
recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua 9 de
Julho. 1.577/21 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s
1.114/2020, 1.053/2018, 1.391/2017 e 768/2017, que solicitam recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Xisto Antônio de Souza,
no Jardim Colorado. 1.578/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 804/2018,
que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Irmã Akemi Morita - Nova Ourinhos. 1.579/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 639/2017, que solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Lázaro Lúcio de Carvalho - Distrito Industrial
"Oriente Mori". 1.580/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 60/2021,
que reitera a Indicação nº 1.152/2018, que solicita construção, com urgência, de
balanção de concreto na Travessa Henrique Dias, no cruzamento com a Rua Cecília
Pires dos Santos - Jardim Aurora. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca:
1.581/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se implantar área de lazer
em terreno situado na Rua Lázaro José Pereira, defronte ao nº 303, no Jardim Santa
Felicidade. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.582/21 - Requer
informações sobre o atendimento às Indicações nº s 1.370 e 844/2017, que solicitam
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda extensão da Rua Belo Horizonte.
1.583/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 1.484/2017, 817 e
604/2018, que solicitam recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Joaquim Garcia Leal - Nova Ourinhos. 1.584/21 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Saúde, visando esclarecer se há previsão de retomada da
realização de cirurgias eletivas, bem como se existe a possibilidade de se viabilizar
um mutirão para atender essa demanda, tendo em vista a necessidade urgente de se
reduzir a fila de espera. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.585/21 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagem, quanto à possibilidade de se instalar iluminação pública em todas as
passarelas da Rodovia Raposo Tavares no perímetro urbano de Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.586/21 - Requer informações
sobre o atendimento às Indicações nº s 1.379 e 845/2017, que solicitam
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Augusto Fernandes Alonso, no Jardim Paulista. 1.587/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, as Indicações nº s 411 e 284/2017, que solicitam recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Francisco Vidal - Jardim Carolina. 1.588/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as
Indicações nº s 122/2020, 1.263/2019 e 902/2017, que solicitam recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Marechal Deodoro. 1.589/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, as Indicações nº s 1.348, 509, 496 e 493/2017, que solicitam
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a

extensão das Ruas Prefeito Eduardo Salgueiro, Don José Marello e Joaquim Pedroso
- Vila Mano. 1.590/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 311/2019,
685/2018, 1.337 e 507/2017, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Henrique Oliva Santade, no
Conjunto Habitacional Caiuá. Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa:
1.591/21 - Requer informações referentes aos atendimentos e estrutura da Casa Rosa
"Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva". Requerimento do Vereador José
Roberto Tasca: 1.592/21 - Requer informações sobre a possibilidade de revitalização
do Sistema de Lazer 2 - Ourinhos D1 - Conjunto Habitacional Ourinhos I (CDHU).
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.593/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, as Indicações nº s 1.318 e 497/2017, que solicitam recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Santos Dumont Vila Mano. 1.594/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 162/2020 e
1.435/2017, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Antônio José de Camargo - Jardim Ouro Verde.
1.595/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.465/2017, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Justina
Bortolato Cassiolato, entre os nº s 25 e 604 - Jardim Matilde. 1.596/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.477/2017, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Luiz de Carvalho - Jardim
Anchieta. 1.597/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°s 147/2021,
1.074/2020, 877/2019 e 1.478/2017, que solicitam recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua José Benedito Frederico - Jardim Anchieta.
1.598/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°s 1.380, 827 e 826/2017, que
solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda
a extensão das Ruas Clorivaldo Migliari e Carlos Eduardo Devienne - Nova
Ourinhos. 1.599/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 843/2017, que
solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Arturo Cassiolato - Jardim
Matilde. 1.600/21 - Requer informações sobre o atendimento às Indicações nº s 1.384
e 923/2017, que solicitam recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Jornalista Francisco de Almeida. 1.601/21 - Requer informações
sobre o atendimento às Indicações nº s 1.054/2018, 1.392 e 769/2017, que solicitam
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Miguel Sutil - Jardim dos Bandeirantes. 1.602/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 694/2021 e a Indicação nº 772/2017, que solicitam
recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Santa
Mônica - Jardim Oriental. 1.603/21 - Requer informações sobre o atendimento às
Indicações nº s 899/2019, 1.533 e 726/2017, que solicitam recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Antenor Bertanha Jardim Anchieta. 1.604/21 - Requer informações sobre o atendimento às Indicações
nº s 576/2020, 326/2019, 1.767/2018, 1.390 e 731/2017, que solicitam recapeamento
ou reperfilamento asfáltico na Rua Adalberto Dias Bogado. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.605/21 - Requer informações para que se
cobrem providências da companhia concessionária usuária dos postes no Município
acerca de cabos caídos ao solo, do poste na Rua Alcides Vita, defronte ao nº 24, no

Jardim Quebec. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.606/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
organizar mutirão para realização de cirurgia de hérnia umbilical/epigástrica, cirurgia
de vesícula e cirurgia de cálculo renal, no município de Ourinhos. Requerimentos do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.607/21 - Requer informações sobre emendas
parlamentares advindas de Deputados Federais destinadas ao município de Ourinhos.
1.608/21 - Requer informações sobre emendas parlamentares advindas de Deputados
Estaduais destinadas ao município de Ourinhos. 1.609/21 - Requer informações sobre
projeto, bem como cronograma de instalação de iluminação pública em trecho da Rua
Atta Haddad, da Rua Padre Rui Cândido da Silva até o cruzamento com a linha
férrea, na Vila Santa Maria. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.610/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias, como
alargar a passagem lateral e aumentar a proteção, no pontilhão da Avenida Jacinto
Ferreira de Sá. Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 1.611/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar um auxílio aluguel para mulheres
vítimas de violência doméstica. 1.612/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se criar um espaço exclusivo ao
idoso para alfabetização ou retomada dos estudos. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.613/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento defronte à ADAO (Associação Defensora dos Animais de
Ourinhos). 1.614/21 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s
1.063/2021, 507/2018, 1.454 e 588/2017, que solicitam recapeamento asfáltico ou
reperfilamento na Rua Cardoso Ribeiro, em trecho que compreende o trevo da
Rodovia Raposo Tavares até a Rua Moacir Cassiolato - Vila Boa Esperança. 1.615/21
- Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s 388/2019, 513/2018 e
1.819/2017, que solicitam troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda
a extensão da Avenida André Monteiro Rodrigues, atrás do Residencial Royal Park.
1.616/21 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações nº s 312/2019,
515/2018 e 1.906/2017, que solicitam substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Projetada B e da Rua Tenente Barbosa Jardim Santa Fé. 1.617/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 516/2018, que
solicita reparos na estrutura do alambrado do entorno do lago do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá. 1.618/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
n° 519/2018, que solicita o calçamento ao redor do lago do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá. 1.619/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
2.310/2018, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Afonso de Martos Filho - Jardim Itamaraty.
1.620/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 2.312/2018, que solicita
patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Vicinal Água do Cateto, que
liga a BR-153 à Rodovia Raposo Tavares. 1.621/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 2.314/2018, que solicita replantio de grama na área dos gols do Campo
de Futebol da Sandiza. 1.622/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
95/2018, que solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em todas as ruas do
Parque Minas Gerais, Vila Boa Esperança e Residencial Parque Gabriela. 1.623/21 -

Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 252/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as ruas e avenidas do Jardim das
Paineiras. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.624/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudo de viabilidade de melhorias
em toda a extensão no Córrego "Jacuzinho", pois o mesmo encontra-se muito poluído
causando mau cheiro, incomodando toda a vizinhança a qual pertence.
Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.625/21 - Requer
informações ao Governo Estadual sobre a possibilidade de se implantar o curso de
Medicina na UNESP - Campus de Ourinhos. 1.626/21 - Requer informações ao
Governo Estadual sobre a possibilidade de se implantar o curso de Direito na UNESP
- Campus de Ourinhos. 1.627/21 - Requer informações ao Governo Estadual sobre a
possibilidade de se implantar o curso de Odontologia na UNESP - Campus de
Ourinhos. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.628/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação n° 223/2018, que solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Irineu Pereira da Silva,
Antônio Marques Vianna, Enfermeiro Geraldo Pimentel, Felismino Vieira, Orlando
Chiaradia, Sebastião Simião de Souza e David Zanette. 1.629/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 254/2018, que solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED nas Ruas Santa Catarina, Floriano Peixoto, Maranhão,
Gaspar Ricardo, Amazonas, José Felipe do Amaral, Don José Marello, entre os nº s
600 e 895, Brasil, Barão do Rio Branco, 13 de Maio e Monteiro Lobato, nas Avenidas
Nilo Signorini e Domingos Perino, entre os nº s 400 e 403, e na Travessa Acilho de
Souza Franca. 1.630/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 256/2018, que
solicita operação "tapaburacos", recapeamento asfáltico ou reperfilamento nas Ruas
Pará, Amazonas, José Felipe do Amaral, Don José Marello, entre os nº s 600 e 895,
Brasil, 13 de Maio e Monteiro Lobato, na Travessa Acilho de Souza Franca e na
Avenida Domingos Perino, entre os nº s 400 e 403. 1.631/21 - Reitera, em seu inteiro
interior, as Indicações nº s 383/2021 e 500/2018, que solicitam recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Paraná, no Jardim Matilde. Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca:
1.632/21 - Requer informações sobre a possibilidade de revitalização da Área
Institucional II, Residencial Recanto dos Pássaros III. 1.633/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de revitalização na Área de Recreio - Vicentino Humberto Rosa,
na Vila Soares. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.634/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, através de envio de cópias de
documentos, constando a atual situação da fila de espera de pacientes que aguardam
cirurgias eletivas, bem como a especialidade de cada uma e o tempo de espera.
1.635/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 319/2018 e 1.490/2017, que
solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda
a extensão da Avenida Jairo Corrêa Custódio. 1.636/21 - Reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 166/2021 e a Indicação 320/2018, que solicitam manutenção do
calçamento em todo o entorno do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi. 1.637/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 473/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Don José
Marello e Avenida Domingos Perino. 1.638/21 - Requer informações sobre o

atendimento às Indicações nº s 502/2018 e 1.424/2017, que solicitam calçamento na
bifurcação das Ruas Ovídio Gregório de Jesus e Prof. Francisco Dias Negrão,
defronte ao Ourinhos Tênis Clube. 1.639/21 - Requer informações sobre o
atendimento às Indicações nº s 503/2018 e 1.798/2017, que solicitam a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED, defronte ao Ourinhos Tênis Clube.
1.640/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações 741/2019, 474/2018 e
2.371/2017, que solicitam a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão das Ruas Cardoso Ribeiro, Valentim Gentil, Jarbas Alves de
Campos, João Garbim, Fernando Prestes, Antônio Soares da Silva, Moacir
Cassiolato, Ângelo Martins, José Galian Blasco, Júlio Fernandes, Sud Minucci,
Tosihoki Takenaga, Antônio Nicomedes Peixe, Alberto Mori, Francisco Gerônimo de
Abreu, Francisco Jacob Davanso, Henrique Chiarato, José Vendramini, Machado
Florence, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Natalino Alves Machado,
Osvaldo Corrêa, Olavo Ferreira de Sá, Professora Luiza Scantamburlo Carrara, Profa.
Nilse de Freitas, Vereador Geraldo Bernardini e Avenida Henrique Migliari. 1.641/21
- Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 477/2018 e 1.922/2017, que solicitam
a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua
Sérgio Oliveira de Moraes - Jardim Industrial. 1.642/21 - Requer informações sobre o
atendimento à Indicação nº 504/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão das Ruas Lázaro Lúcio de Carvalho e Clodoaldo
Peçanha Azevedo e das Avenidas Vitório Tezotto e Hélio Trigolo - Distrito Industrial
“Oriente Mori”. 1.643/21 - Requer informações sobre o atendimento às Indicações nº
s 505/2018 e 1.743/2017, que solicitam a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em todo o Distrito Industrial “Oriente Mori”, nas Ruas Lázaro
Lúcio de Carvalho e Clodoaldo Peçanha Azevedo e nas Avenidas Feodor Gurtovenco,
Vitório Tezotto e Hélio Trigolo. 1.644/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações
nº s 119/2021 e 497/2018, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” na Rua Rio de Janeiro, no trecho entre a Rua Cambará e a
Avenida Gastão Vidigal. 1.645/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s
492/2019 e 498/2018, que solicitam recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão das Ruas Miguel Vieira da Silva, Vicente do Amaral, Dorival Gama,
João Albano, Campos Novos Paulista, Justina Bortolato Cassiolato e Governador
Armando Sales - Jardim Matilde. 1.646/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
n° 79/2018, que solicita operação “tapa-buracos”, recapeamento ou reperfilamento
asfáltico na Rua Don José Marello, em trecho do nº 1.050 até o nº 1.177. 1.647/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 82/2018, que solicita operação “tapaburacos”, recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas da Vila Mano.
1.648/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 290/2021, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Euclides
da Cunha, no trecho entre as Ruas Benjamin Constant com a Rua Dom Pedro I.
1.649/21 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação nº 506/2018, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas João
Garbim, Ângelo Martins, Júlio Fernandes, Tosihoki Takenaga, Antônio Nicomedes
Peixe, Alberto Mori, Francisco Gerônimo de Abreu, Francisco Jacob Davanso,
Henrique Chiarato, José Vendramini, Natalino Alves Machado, Osvaldo Corrêa,

Olavo Ferreira de Sá e Professora Luiza Scantamburlo Carrara - Vila Boa Esperança
1ª e 2ª Seções. 1.650/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 109/2018, que
solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua
Barão do Rio Branco, entre as Ruas Duque de Caxias e Maranhão. 1.651/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, as Indicações n°s 330/2019, 166/2018 e 2.319/2017, que
solicitam a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as ruas
do Residencial Parque Gabriela. 1.652/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
n° 167/2018, que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em todas as ruas dos seguintes bairros: Jardins América, São Francisco, Carolina,
Europa, Anchieta, Ouro Fino e São Domingos; Vilas Sândano, Mano, Adalgisa e Boa
Esperança - 1ª e 2ª Seções e Parque Minas Gerais - 1ª e 2ª Seções. 1.653/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação n° 168/2018, que solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED ao redor do Parque Ecológico Municipal Tânia Mara
Netto Silva. 1.654/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 170/2018, que
solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as ruas
do Residencial Parque das Flores, pois o bairro está localizado próximo a uma
rodovia. 1.655/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 171/2018, que solicita
a substituição de toda a iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
das Ruas José Justino de Carvalho, Marginal, Ivo Campiom, Santa Mônica e Fiori
Giglioti - Residencial Parque das Flores. 1.656/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as
Indicações n° s 1.136/2019 e 221/2018, que solicitam recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em todas as ruas da Vila Perino. 1.657/21
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 222/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as ruas, travessas e avenidas das
Vilas Perino e Christoni. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo:
1.658/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura na quadra
poliesportiva, bem como construir calçada na área externa, situada entre a Rua
Masaichi Nishiyama e a Avenida José Marques de Souza. Requerimento da
Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.659/21 - Requer informações complementares ao
Requerimento nº 550/2021, referente ao protocolo da vacinação antirrábica no
município de Ourinhos, especificamente sobre a divulgação e estudos sobre a
vacinação de animais de rua. Os requerimentos apresentados serão apreciados no
presente expediente. O Senhor Presidente solicitou a apresentação das indicações. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou a retirada da Indicação
nº. 1.318/2021 dos trabalhos legislativos. A seguir, a Segunda Secretária realizou a
apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.299/21 Solicita pavimentação asfáltica e substituição de toda iluminação por lâmpadas de
LED na Rua Um - Jardim Itaipava. 1.300/21 - Solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim Itaipava. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.301/21 - Solicita patrolamento e
cascalhamento asfáltico na Rua Nelson Marcelino da Silva - "Capitão" (estrada de
terra), no Parque Pacheco Chaves. 1.302/21 - Solicita instalação de iluminação
pública na Rua Nelson Marcelino da Silva - "Capitão" (estrada de terra), no Parque
Pacheco Chaves. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.303/21 - Solicita a
construção de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas em toda a extensão do

Jardim Itaipava, nas Ruas Hugo Luz, Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato",
Carlos Osmar Trombini, Juan Vidal Santos, Doze, Dos Ipês, Marino Mariano, Mario
Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga Pereira, Do Corretor de Seguros, Estrada
Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia e Rua Um. 1.304/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade e pintura de faixa de pedestres defronte à EMEI
"Itaipava". Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 1.305/21 - Solicita troca
de lâmpada queimada na Rua Benedito Perino, defronte ao nº 850 - Jardim São
Domingos. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.306/21 - Solicita
manutenção ou troca da placa "Cuidado: Escola" defronte à EMEI "Itaipava".
1.307/21 - Solicita patrolamento e encascalhamento em todas as ruas do Jardim
Itaipava. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.308/21 - Solicita
implantação de quebra-molas ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua Henrique
Pontara, defronte ao nº 246, no Jardim Santa Fé. Indicação do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.309/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na
Rua Tibúrcio Silveira, defronte ao nº 99 e ao terreno baldio. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.310/21 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a
extensão da Rua Euclides da Cunha, com a realização de recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos", principalmente no trecho entre as Ruas
Benjamin Constant e Francisco Romero. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.311/21 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas
Prof. Francisco Dias Negrão e Mário Furini, no Jardim Josefina. 1.312/21 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Pedro Alexandre, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
1.313/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Ezelino Zorio Maulen, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação
do Vereador Valter do Nascimento: 1.314/21 - Solicita poda de árvore na Rua
Hermínia Bonetti Sândano, em frente ao nº 850, no Jardim São Domingos. Indicação
do Vereador Indicações do Vereador Fernando Rosini: 1.315/21 - Solicita roçada
e limpeza nas três áreas de propriedade particular situada de fundos com a Alameda
Manoel Ângelo Minucci, no Jardim Gabriela, pois encontram-se com mato muito
alto, sendo alvo de infestações de insetos e animais peçonhentos. Indicações do
Vereador José Roberto Tasca: 1.316/21 - Solicita revitalização da Praça B, na Rua
Raphael Noschesi - Jardim Paris. 1.317/21 - Solicita revitalização do espaço público
na Rua Abuassali Abujamra, ao lado da UBS "Profa. Ercília Siqueira Hernandes".
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.318/21 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Francisco Vara - Jardim São Domingos, conforme já solicitado na Indicação nº
317/2018. A Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 362/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Joaquim Vasco de Carvalho. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 363/21 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Amarildo Geraldo de Souza. Moções do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 364/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Roseli
Zocante Correia de Araújo. 365/21 - De repúdio ao Portal ZAP Imóveis por
recomendar a seus clientes a dispensa de imobiliárias e corretores de imóveis nas
transações imobiliárias. 366/21 - De congratulações ao Sr. Homero Fernandes por ter

conquistado medalha de ouro no 1º Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master
de Clubes em Timbó-SC. Moção do Vereador José Roberto Tasca: 367/21 - De
congratulações a todos os funcionários e equipe do Centro Pop, pelo trabalho que
vêm desenvolvendo para a população em situação de vulnerabilidade social. Moção
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 368/21 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Leonor Zanete Zullin. Moção dos Vereadores José Roberto Tasca e Anísio
Aparecido Felicetti: 369/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Wanderley Tibúrcio.
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 a Senhora Vereadora Roberta Stopa do Requerimento
nº. 1.570/2021; a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia do Requerimento nº.
1.659/2021 e o Senhor Vereador Cícero de Aquino do s Requerimentos nº s 1.584 e
1.606/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em
discussão os Requerimentos nº s 1.564 a 1.659/2021 e as Moções nº s 365 a
367/2021, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores José Roberto Tasca, Cícero de Aquino, Roberta Stopa,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Nilce Araujo Garcia. 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. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
deliberação as matérias destacadas na presente sessão. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.570/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer
informações referentes ao cumprimento da Lei Federal nº 13.708/2018, que garantiu
um piso salarial para os/as Agentes Comunitários/as de Saúde e Agentes de Combate
às Endemias, conforme parecer da Procuradoria Geral do Município. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Roberta Stopa e 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.
1.584/2021 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, visando esclarecer se há previsão de retomada da
realização de cirurgias eletivas, bem como se existe a possibilidade de se viabilizar
um mutirão para atender essa demanda, tendo em vista a necessidade urgente de se
reduzir a fila de espera. 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. 1.606/2021 de autoria do Vereador Cícero de
Aquino que requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se organizar mutirão para realização de cirurgia de hérnia
umbilical/epigástrica, cirurgia de vesícula e cirurgia de cálculo renal, no município de

Ourinhos. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Cícero de Aquino. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.659/2021 de autoria
da Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer informações complementares ao
Requerimento nº 550/2021, referente ao protocolo da vacinação antirrábica no
município de Ourinhos, especificamente sobre a divulgação e estudos sobre a
vacinação de animais de rua. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Nilce Araujo
Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo
suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência. Reaberta
a sessão, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e
Raquel Borges Spada. Nesse momento, o Primeiro Secretário interrompeu a sessão
para que o Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a presidência. Foi dada a
continuidade da palavra, fizeram o uso da tribuna os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti, José Roberto Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e
Éder Júlio Mota. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho solicitou a supressão do intervalo regimental para a continuidade dos
trabalhos legislativos. O Sr. Presidente colocou em deliberação o pedido,
APROVADO por unanimidade. A seguir, 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. 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 77/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que
dispõe sobre a proibição de nomeações de cargos comissionados ou de funções de
confiança para condenados por violência contra a mulher em âmbito municipal.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva, Roberta Stopa, Cícero de Aquino, Nilce Araujo Garcia e Raquel Borges Spada.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO, por unanimidade. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para
justificativa de voto o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o Sr. Presidente
Santiago de Lucas Angelo suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário Anísio
Aparecido Felicetti assumisse a presidência. Reaberta a sessão, fizeram o uso da
palavra livre os Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Raquel Borges
Spada, Nilce Araujo Garcia, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa.
Não havendo mais orador inscrito e fim do horário regimental, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Trigésima Quarta Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a presente
Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois ser devidamente

assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos arquivos desta
Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------_________________
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