ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao décimo oitavo dia do mês de outubro 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 Trigésima Quinta Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Alexandre Araújo Dauage, 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 e colocou em votação a Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária de 2021,
APROVADA por unanimidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Luís
Ozório. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento da Sra. Zulmira Lino. 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. O Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos
ofícios recebidos: Ofício SMPF Nº 114/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, informando valores recebidos pelo Município via transferências de
recursos da União referente ao mês de ABRIL de 2021. Ofício SMPF Nº 117/2021,
da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, informando valores recebidos pelo
Município via transferências de recursos da União referente ao mês de MAIO de
2021. Ofício SMPF Nº 120/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
informando valores recebidos pelo Município via transferências de recursos da União
referente ao mês de JUNHO/2021. Ofício SMPF Nº 123/2021, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, informando valores recebidos pelo Município via
transferências de recursos da União referente ao mês de JULHO/2021. Ofício SMPF

Nº 126/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, informando valores
recebidos pelo Município via transferências de recursos da União referente ao mês de
AGOSTO de 2021. Ofício SMPF Nº 130/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, informando valores recebidos pelo Município via transferências de
recursos da União referente ao mês de SETEMBRO de 2021. Convite, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, convidando os Senhores Vereadores
para a 1ª Reunião de Governança da Área Especial de Interesse Turístico Angra
Doce. 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. 20/2021 dos
Vereadores Roberta Stopa, Giovanni Gomes de Carvalho, Valter do Nascimento,
Alexandre Araujo Dauage, Fernando Rosini, Raquel Borges Spada e Anísio
Aparecido Felicetti que dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão Temporária
de Revisão e Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Ourinhos. O Senhor Presidente informou que a matéria
apresentada será deliberada na Ordem do Dia de acordo com o mandamento
regimental. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
pareceres favoráveis da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente e
Comissão de Agricultura e Recursos Naturais emitidos ao Projeto de Lei nº 73/2021:
Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao
Projeto de Lei nº. 73/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti, que institui a “Semana Municipal de Conscientização de Proteção das
Nascentes e Mananciais” no Calendário Oficial do Município de Ourinhos, não
havendo nenhum óbice e como Relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente, 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 outubro de 2021, Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente - Relator; Cícero de
Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Agricultura e Recursos Naturais ao Projeto de Lei nº. 73/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Anísio Aparecido Felicetti, que institui a “Semana Municipal
de Conscientização de Proteção das Nascentes e Mananciais” no Calendário Oficial
do Município de Ourinhos, não havendo nenhum óbice e como Relator pela
Comissão de Agricultura e Recursos Naturais, 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 outubro de 2021, Anísio Aparecido Felicetti – PresidenteRelator; José Roberto Tasca – Vice-Presidente e Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva – Membro. O projeto, cujos pareceres favoráveis foram lidos, poderá ser
encaminhado às demais comissões competentes ou inserido na Ordem do Dia das
próximas sessões. Em seguida, foram apresentadas as matérias relativas à 35ª. Sessão
Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:

Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.668/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, as Indicações nº s 120/2020, 1.262/2019 e 962/2018, que solicitam
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda a
extensão da Rua Prudente de Moraes - Vila Margarida. 1.669/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.279/2019, que solicita recapeamento asfáltico ou
reperfilamento em todas as ruas do Jardim Ouro Verde. 1.670/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.141/2019, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico, bem como construção de guias, sarjetas e bocas de lobo em toda a extensão
da conhecida "Rua do Carvoeiro" - Vila Sá. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.671/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
construir banheiro público na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário).
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.672/21 - Requer informações
visando esclarecer os motivos pelos quais ainda não foi instalada infraestrutura básica
no Distrito Industrial José Cardoso, considerando a ausência de melhorias como guias
e sarjetas, rede de fornecimento de água potável, captação de águas pluviais,
pavimentação asfáltica, implementação de rede elétrica que permita ligação à rede de
baixa tensão da CPFL e iluminação pública. 1.673/21 - Requer informações quanto
ao atendimento às Indicações n°s 1.560/2019, 830/2018 e 1.431/2017, que solicitam
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Alameda Severo
Montuleze. 1.674/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.515/2019, que
solicita continuidade do recapeamento asfáltico da Rua Maria Cavezalli Mella,
contemplando o trecho entre as Ruas São Pedro do Turvo e Ribeirão do Sul. 1.675/21
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.514/2019, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico na Rua Chavantes, no trecho entre as Ruas São Pedro do
Turvo e Ribeirão do Sul. 1.676/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.398/2019, que solicita a recuperação da guia e sarjeta, bem como reperfilamento ou
recapeamento asfáltico, no cruzamento da Rua Augustin Sangalli Breve com a Rua
Francisco de Almeida Lopes. 1.677/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.342/2019, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Maria Francisca de Jesus. 1.678/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 775/2019, que solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Lopes Trovão.
1.679/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 836/2019, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em toda a
extensão da Rua Pedro Amadeu - Jardim Guaporé. 1.680/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 950/2019, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico
na Rua Dr. Mário Cintra Leite. 1.681/21 - Reiteira, em seu inteiro teor, a Indicação nº
306/2019, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos", em todas ruas do Jardim Santos Dumont. 1.682/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, as Indicações nºs 308/2019 e 919/2018, que solicitam recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão das Ruas: João
Antero Felício, Nicola Vetroni, Fernando Natale, José Del Ciel Filho, Augustin
Sangalli Breve, Juvenal José Rabello, Francisco de Almeida Lopes, João Carlos
Vieira, Antônio Lúcio de Carvalho, Isabel Gonçalves de Lima, Manoel Robles
Godoy, José Garcia Leal, Nereus Garcia, Thomaz Lopes, Hugo Luz, Osmar de Vecchi

bem como da Avenida Paulo Bozon Verduraz - Jardim Santos Dumont.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.683/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na lateral da
Rua Servidora Ester Serrano da Silva até o início da Rua Edison Tiesse, no Conjunto
Habitacional Caiuá. 1.684/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir banheiro público em torno do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira
de Sá (FAPI). Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.685/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.067/2021, que requer informações referentes à
possibilidade de se atualizar o acervo da Biblioteca Municipal "Tristão de Athayde",
Biblioteca Ramal "Clarice Lispector" e a do Centro de Esportes e Artes Unificados CEU. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.686/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 332/2019, que solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas Ivo
Campiom, Santa Mônica e Fiori Giglioti - Residencial Parque das Flores. 1.687/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 466/2019, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Manoel Corrêa Gordo. 1.688/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs
368/2019 e 1.752/2018, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Júlio César Acosta Chimenes, no
trecho compreendido entre as Ruas Raphael Noschesi e Benedito Lopes Silva Jardim Paris. 1.689/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 387/2019, que
solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Rubem Ribeiro de Moraes
- Jardim São Carlos. 1.690/21 - Requer informações sobre o atendimento às
Indicações nº s 590/2019 e 679/2018, que solicitam recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas Fernando
Francisco, Guerino Cassiolato, Orlando Migliari, Bárbara Abujamra, Luiz Mori, Dr.
José Ermírio de Moraes, Júlio Mori, Domingos Conte, Waichi Miwa, Salim
Abuhamad, Porfírio Theodoro e na Travessa Vereador Abrahão Abujamra. 1.691/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 699/2019, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas
Vanderlei Costa, Elias Gardim, Rubens Saladini e Jornalista Adalcimar Regina
Guandalini Tupina. 1.692/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 57/2019,
que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão das Ruas Don José Marello e Santos Dumont - Vila Mano. 1.693/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 736/2019, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Tenente Barbosa, principalmente defronte à ADPM – Jardim Santa Fé. 1.694/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 98/2019, que solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” nas Ruas Dr. Antônio Prado (do
nº 519 ao fim), Duque de Caxias (dos nº s 397/398 aos nº s 1.561/1.562), Espírito
Santo, Francisco Sales Eulálio, Mato Grosso, Travessa Quatro e Travessa do
Pedestre. 1.695/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 1.143/2021 e
1.248/2018, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” em toda a extensão das Ruas Ubirajara Cintra, Bernardino Landulfo e Abdo
Tânios Mrad. 1.696/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 750/2019 e

609/2018, que solicitam recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
das Ruas Prof. Paulo Prado Garcia, Antônio Saladini, Bahia, Júlio de Campos Rocha,
Vergílio Vascon e Eliza Fernandes Braz - Jardim Paulista. 1.697/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 751/2019, que solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos”, bem como pintura de sinalização de solo,
em toda a extensão da Avenida Armando Silva. 1.698/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 207/2019, que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua José Felipe do Amaral. 1.699/21
- Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 230/2019 e 1.247/2018, que solicitam
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua do Expedicionário. 1.700/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as
Indicações nº s 123/2020 e 233/2019, que solicitam recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Tereza Gonçalves
Chiaradia. 1.701/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 246/2019, que
solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em todas
as ruas do Residencial Parque Gabriela. 1.702/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.023/2019, que solicita o recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Sebastião Costa Galvão.
1.703/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo de 2
(duas) fases para pedestres em ambos os sentidos, paralelos ao redutor de velocidade
na Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", defronte à Escola Técnica
Jacinto Ferreira da Sá. 1.704/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s
122/2021 e 1.073/2019, que solicitam recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Constituição. 1.705/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as
Indicações nº s 107/2020 e 1.114/2019, que solicitam recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cristóvão Colombo - Vila Sá.
1.706/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.118/2019, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio
Medalha - Vila Margarida. 1.707/21 - Requer, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, cópias dos mapas contendo a localização de todas as câmeras de
videomonitoramento instaladas na cidade de Ourinhos, bem como cópias de
documentos que comprovem quantas câmeras já foram instaladas. 1.708/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 286/2018, que solicita instalação de academia da
saúde na Praça Heráclito Sândano - Vila Sândano. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 1.709/21 - Requer informações sobre a programação de
serviços para execução de reparos na pavimentação asfáltica da Rua José Campos de
Azevedo, cruzamento com Rua Alberto Fernandes Grillo, imediações do n°. 40,
considerando que há buracos danificando veículos, dificultando o tráfego e
aumentando o risco de acidentes, com transtornos aos moradores. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 1.710/21 - Requer informações sobre o cronograma de
execução para recapeamento asfáltico da Rua Cardoso Ribeiro, na Vila Boa
Esperança – 2ª Seção. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.319/21 - Solicita implantação de
lombofaixa ou qualquer outro tipo de redutor de velocidade no cruzamento entre as

Ruas Euclides da Cunha e Antônio Carlos Mori. 1.320/21 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Avenida Presidente Dr.
Getúlio Vargas, no trecho entre a Avenida Domingos Camerlingo Caló e a Rua
Ribeirão Claro. Indicações do Vereador José Roberto Tasca: 1.321/21 - Solicita
pintura de sinalização de solo e construção de rotatória no início da Rua Thomaz
Lopes, sentido bairro/centro, no Jardim Santos Dumont. 1.322/21 - Solicita a troca de
lâmpadas na rotatória das ruas José Campos de Azevedo e Alberto Fernandes Grillo,
nas proximidades do Mercado Barbosão - Jardim Nazareth. 1.323/21 - Solicita
pintura de sinalização de solo na rotatória das Ruas José Campos de Azevedo e
Alberto Fernandes Grillo, nas proximidades do Mercado Barbosão - Jardim Nazareth.
1.324/21 - Solicita melhorias na iluminação pública das Ruas: Nelson Minucci,
Nereus Garcia, Thomaz Lopes, Hugo Luz e na Avenida Profa. Celestina de Castro
Cintra, pois nesta avenida existem postes sem a luminária pública, deixando o local
muito escuro e perigoso. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.325/21 Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua
Ângelo Barone, entre a Rua Domingos Jorge até a esquina do campo de futebol.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.326/21 - Solicita construção
de guias e sarjetas, instalação de iluminação pública e pavimentação asfáltica na rua
de terra conhecida atualmente pelo nome "Rua Alexandre Capelossi", paralela à Rua
Maria Travagini Christoni, no Loteamento Maria Christoni. A Segunda Secretária
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção dos Vereadores Roberta Stopa,
José Roberto Tasca, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada e Anísio
Aparecido Felicetti: 370/21 - De congratulações e aplausos a todos/as
trabalhadores/as do Hospital do Câncer de Ourinhos, pelos excelentes trabalhos
prestados nos atendimentos aos/às pacientes de Ourinhos e região. Moção do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 371/21 - De congratulações ao Deputado
Federal Vinícius Carvalho, por destinar R$ 500.000,00 ao Município de Ourinhos e à
Associação Santa Casa de Misericórdia. Moção do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 372/21 - De congratulações ao atleta José Augusto de Oliveira Netto, pela
conquista do 2º lugar nas categorias Sub-21 e Sênior Adulto no Campeonato
Brasileiro de Karatê, realizado em Fortaleza - CE, entre os dias 08 e 12/09/2021.
Moção dos Vereadores Roberta Stopa, Nilce Araujo Garcia, José Roberto Tasca,
Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti: 373/21 - De congratulações e
aplausos ao Hospital Amaral Carvalho de Jaú-SP, pelo excelente trabalho realizado
no tratamento de câncer. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 374/21 De congratulações à Loja Maçônica União e Justiça II, pelos 75 anos de fundação em
nosso Município. Moção dos Vereadores Nilce Araujo Garcia, Anísio Aparecido
Felicetti, Raquel Borges Spada, José Roberto Tasca e Roberta Stopa: 375/21 - De
congratulações e aplausos a todos/as voluntários/as da Rede de Combate ao Câncer
de Ourinhos - RECCO, pelos excelentes trabalhos prestados os pacientes e familiares.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 376/21 - De pesar pelo falecimento de
Adauto Fuad Corifeu Haddad. 377/21 - De pesar pelo falecimento de Carlos Alberto
de Souza. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 378/21 - De pesar pelo
falecimento de Carlos Eduardo Teiga. 379/21 - De congratulações e aplausos à
Professora Norma Lúcia Tiburcio, pelo transcurso do Dia dos Professores, que por

décadas alfabetizou crianças e idosos da terceira idade. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 380/21 - De congratulações aos professores da rede municipal,
estadual e privada de ensino, em comemoração ao Dia do Professor, celebrado em 15
de outubro, homenageando esses profissionais de coragem, movidos pelo amor à
educação, que realizam um trabalho de essencial importância à comunidade. As
moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto
as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou do plenário que a votação e a discussão
dos requerimentos e moções fossem feitas de forma globalizada, salvo algum
destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Fizeram pedidos de
destaques o Senhor Vereador Cícero de Aquino do Requerimento nº 1.672/2021 e a
Senhora Vereadora Roberta Stopa do Requerimento nº 1.685/2021. Não havendo
mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº
s 1.668 a 1.710/2021 e as Moções nº s 370 a 375, 379 e 380/2021, com exceção das
matérias destacadas. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo suspendeu a
sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência para que o mesmo
fizesse o uso da palavra na discussão das matérias. Reaberta a sessão, fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo. Em seguida, a sessão foi suspensa
para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a presidência.
Reaberta a sessão, continuou fazendo o uso da palavra na discussão das matérias o
Senhor Vereador 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 na presente sessão. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.672/2021 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer
informações visando esclarecer os motivos pelos quais ainda não foi instalada
infraestrutura básica no Distrito Industrial José Cardoso, considerando a ausência de
melhorias como guias e sarjetas, rede de fornecimento de água potável, captação de
águas pluviais, pavimentação asfáltica, implementação de rede elétrica que permita
ligação à rede de baixa tensão da CPFL e iluminação pública. que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar a compra de medicamentos por lote em vez de se
fazer por itens individuais. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero
de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Éder Júlio Mota 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.
1.685/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.067/2021, que requer informações referentes à possibilidade de se
atualizar o acervo da Biblioteca Municipal "Tristão de Athayde", Biblioteca Ramal
"Clarice Lispector" e a do Centro de Esportes e Artes Unificados – CEU. Fez o uso
da palavra a Senhora Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após,

fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti,
Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Giovanni Gomes de Carvalho, Alexandre
Florencio Dias, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Éder Júlio Mota. Fim do
horário do expediente, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a
supressão do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos. O
Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por
unanimidade. O Senhor Presidente suspendeu a sessão por apenas cinco minutos.
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, a Segunda Secretária 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
Complementar nº 15/2021 do Vereador Éder Júlio Mota que altera o Artigo 128 da
Lei Complementar nº 990, de 3 de julho de 2018. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho (Presidente da Comissão de Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente) solicitou o adiamento da discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar nº 15/2021 por quatro sessões ordinárias. O Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido de adiamento, APROVADO
por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o 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. Fez o uso da palavra a
Senhora Vereadora Roberta Stopa. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo
suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente Fernando Rosini assumisse a
presidência para que o mesmo fizesse o uso da palavra na discussão do projeto.
Reaberta a sessão, fez o uso da palavra na discussão do Projeto de Resolução nº
19/2021 o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo. Logo após, a sessão foi suspensa
para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a presidência.
Reaberta a sessão e ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o Projeto de
Resolução nº 19/2021 foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Por
questão de ordem, fizeram o uso da palavra para justificativa de voto os Senhores
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Em seguida, foi
colocado em discussão o Projeto de Resolução nº. 20/2021 dos Vereadores Roberta
Stopa, Giovanni Gomes de Carvalho, Valter do Nascimento, Alexandre Araujo
Dauage, Fernando Rosini, Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti que
dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão Temporária de Revisão e
Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Ourinhos. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, fizeram o uso da
palavra para explicação pessoal na tribuna livre os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada. Fim do

horário regimental, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença
de todos e declarou encerrada esta Trigésima Quinta Sessão Ordinária. Para constar o
que ocorreu, lavrou-se a presente Ata que será submetida à apreciação do Douto
Plenário, para depois ser devidamente assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e
se encontra nos arquivos desta Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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