ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e
doze 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 Sétima Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de
Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz
Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa,
Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão
ordinária. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um
minuto de silêncio pelos falecimentos da jovem Ana Carolina Figueiredo da Silva e
do Sr. Bento Manoel Dias Moura. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Hélio
Rubens Borges. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Edson Alves Barreto e do
Sr. Luís Carlos Aguiar. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florencio
Dias solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos Lourival Góis Martins. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Fernando Ferreira de Azevedo. 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. A seguir, o Senhor Presidente colocou em
votação a Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por
unanimidade. O Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava
aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente com tema livre devendo ser
realizada junto à Segunda Secretária e que para o uso da palavra para explicação
pessoal, terceira parte da sessão destinada à manifestação dos Vereadores assumida
durante a sessão ou no exercício do mandato, a inscrição deverá ser solicitada junto à
Segunda Secretária 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: Protocolo R933/2021, de 27/10/2021, registrando boletins diários de tesouraria da

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, referentes ao
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, dos n° s 165 a 185; Protocolo R-945/2021, de
28/10/2021, que encaminha o Decreto Municipal n° 7.494 de 22/10/2021 para
apreciação dos Senhores Vereadores e ciência da população interessada. O Senhor
Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa enquanto o Ofício nº 277/2021-GAB,
que encaminha o Decreto nº 7.494 de 22/10/2021, será distribuído aos Vereadores e
encaminhado às comissões competentes. 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 foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 85/2021 do Vereador
Santiago de Lucas Angelo que dispõe sobre denominação de sala do prédio da
Câmara Municipal (Ouvidoria Legislativa "Professor Adilson Luiz de Oliveira").
Projeto de Lei nº 86/2021 do Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da Lei
nº 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V
e VI da Lei nº 6.600, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do exercício financeiro 2021 da Prefeitura Municipal de Ourinhos PMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº 87/2021 do Prefeito Municipal que
dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 4.950.600,00
(Quatro milhões, novecentos e cinquenta mil e seiscentos reais) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 88/2021 do Prefeito Municipal que altera
dispositivos da Lei nº 4.954, de 29 de junho de 2005, e suas alterações, que dispõe
sobre a organização do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 89/2021 oriundo do Prefeito
Municipal que altera dispositivos da Lei nº 5.810, de 28 de junho de 2012, e suas
alterações, que dispõe sobre o equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio
de Previdência do Município de Ourinhos e dá outras providências, e a altera
dispositivos da Lei nº 6.539, de 04 de setembro de 2017, e suas alterações, que
estabelece o plano de equacionamento do déficit técnico atuarial do Regime Próprio
de Previdência Social do Município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de
Lei Complementar n° 18/2021 do Prefeito Municipal que institui o Regime de
Previdência Complementar no âmbito do Município de Ourinhos; fixa o limite
máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de
que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de
previdência complementar e dá outras providências. Projeto de Resolução nº
22/2021 dos Vereadores José Roberto Tasca, Nilce Araujo Garcia e Alexandre Araújo
Dauage que cria o “Selo Protetor/Cuidador AUAU-MIAU” no âmbito do município
de Ourinhos, a ser conferido aos influenciadores de destaque na causa animal, e dá
outras providências. O Senhor Presidente informou que as matérias apresentadas
serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos
pareceres de acordo com o mandamento regimental. Dando continuidade, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação das matérias
apresentadas à mesa. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Fernando Rosini
solicitou que fosse retirado da pauta o requerimento nº 1.747/2021. Em seguida, o

Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.741/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se adquirir poltronas reclináveis para acompanhantes na ala
de observação da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.742/21 - Requer informações quanto à possibilidade
de se instalar, durante o mês de dezembro, iluminação natalina defronte ao Centro
Popular de Compras (Camelódromo), na Rua Dr. Antônio Prado. 1.743/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de se implantar escolinha de futebol no campo de
futebol da Vila Brasil. 1.744/21 - Encaminha abaixo-assinado de munícipes
solicitando melhorias na estrada do bairro da Sobra, realizando patrolamento e
encascalhamento, caixa d'água e desvio de águas pluviais. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 1.745/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, visando esclarecer quais providências
foram tomadas em relação à poluição gerada pela empresa Concremax, e quais
resultados foram observados em virtude de tais providências; considerando a
existência dos Requerimentos n° s 1.316 e 1.337/2021. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.746/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
280/2021, que requer informações quanto à possibilidade de se revisar o Plano de
Carreira dos Servidores Públicos Municipais e o Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Municipal. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.747/21 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, quanto à
possibilidade de se firmar parcerias com creches privadas, tendo em vista o déficit de
vagas nas creches municipais. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.748/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 283/2021, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio
José de Souza - Vila Christoni. Requerimentos do Vereador Fernando Rosini:
1.749/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground no
Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 1.750/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias na Praça da Mulher, tais como: revitalização, pintura, iluminação
pública e playground para crianças. 1.751/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na Praça dos Comerciários, tais como:
revitalização e área de lazer para crianças. Requerimentos da Vereadora Roberta
Stopa: 1.752/21 - Requer informações sobre as ações que estão sendo realizadas pela
Secretaria Municipal de Saúde na campanha Outubro Rosa. 1.753/21 - Requer
informações sobre o Decreto nº 7.494 publicado no Diário Oficial 1.569 de 22 de
outubro de 2021. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.754/21 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
sobre o cronograma de recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Fernando Sanches. 1.755/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.125/2021, que requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando será retomado o
serviço de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Antônio Soares da Silva, assim como reitera as Indicações nº s 1.191/2020 e
2.107/2017, que solicitam recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em

toda a extensão da Rua Antônio Soares da Silva. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.756/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
289/2021, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Pedro Toloto - Vila Christoni. 1.757/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 284/2021, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Rua Olympio Coelho Tupiná - Vila Christoni. Requerimento do
Vereador Valter do Nascimento: 1.758/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Mário de Oliveira
Branco. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.759/21 - Requer
informações da Administração Pública e do Setor de Obras, através de cópias do
contrato feito entre a Prefeitura Municipal e a Empresa GSO, para o serviço
executado na Rua Alberto Mori em março de 2020, no trecho entre as ruas Agostinho
Paiva e Vereador Geraldo Bernardini, no Parque Minas Gerais - 1ª Sessão, indicando
metragem contratada, valor pago pelo serviço e espessura em ambos os contratos da
mesma pavimentação. 1.760/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
213/2021, que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão das seguintes vias públicas: ruas Amadeu Emílio Sutter,
Ivan Fuad Toloto Benatto, João Matias Graciano - João do Fórum, Cabo Dalvo de
Lourenço, Nestor Cretushi, Júlio Francisco Correia, Sete e José Netto - Jardim São
Jorge, informando, ainda, o cronograma de execução da benfeitoria. Requerimento
dos Vereadores Luiz Donizetti Bengozi, Giovanni Gomes de Carvalho, Anísio
Aparecido Felicetti, Alexandre Araújo Dauage, Raquel Borges Spada e Valter do
Nascimento: 1.761/21 - Requer informações sobre o correto e efetivo cumprimento e
fiscalização da Lei Federal nº 10.048/2000, que prevê a prioridade de atendimento
para pessoas com deficiência em repartições públicas e empresas concessionárias de
serviços públicos. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.762/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 135/2021, que solicita limpeza em todos
os bueiros das Ruas Amadeu Emílio Sutter, Ivan Fuad Toloto Benatto, João Matias
Graciano - João do Fórum, Cabo Dalvo de Lourenço, Nestor Cretushi, Júlio
Francisco Correia, Sete e José Netto, no Jardim São Jorge. 1.763/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.107/2021, que requer informações sobre quando
será retomado o recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das
seguintes Ruas: Ampliato Martins Teixeira, Mário Antônio Baccili, Dr. Paulo Ribeiro
de Moraes, Maria Rosalina de Freitas Bertanha, Francisco Gonçalves de Almeida,
Rafael da Silva, Manoel Sanches Hernandes, Maria de Lourdes Correia, Vereador
Vanderlei Marcante, Henrique Terçariol e Zulmira Lima dos Santos - Vila Operária.
Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes de
Carvalho, Luiz Donizetti Bengozi, Alexandre Araújo Dauage, Valter do
Nascimento e Raquel Borges Spada: 1.764/21 - Requer informações da UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho" sobre a possibilidade de se afixar cartazes ou placas a respeito
da Lei Federal nº 10.048/2000, que determina o atendimento prioritário às pessoas
com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com criança de colo
e aos obesos. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.765/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre o
cronograma de operação "tapa-buracos", recapeamento ou reperfilamento asfáltico

em toda a extensão das Ruas Ângelo Martins, Natalino Alves Machado, bem como da
Rua Alberto Mori, no trecho compreendido entre as Ruas Gonçalves Ledo e Antônio
Soares da Silva, da Rua Takao Kichise, no trecho compreendido entre as Ruas
Orlando Azevedo e Alberto Mori, da Rua Júlio Fernandes, no trecho compreendido
entre Avenida Henrique Migliari e a Rua Alberto Mori, da Rua João Garbim, no
trecho compreendido entre Avenida Henrique Migliari e a Rua Ângelo Martins, e da
Rua Jornalista Francisco de Almeida, no trecho compreendido entre as Ruas
Gonçalves Ledo e Moacir Cassiolato. Requerimento do Vereadores Éder Júlio
Mota, Raquel Borges Spada, Giovanni Gomes de Carvalho, Alexandre Araújo
Dauage, José Roberto Tasca e Fernando Rosini: 1.766/21 - Requer urgência
especial de votação ao Projeto De Lei nº 86/2021. Requerimento do Vereadores
Raquel Borges Spada, Fernando Rosini, Éder Júlio Mota, Alexandre Araújo
Dauage, Giovanni Gomes de Carvalho e José Roberto Tasca: 1.767/21 - Requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 87/2021. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 1.768/21 - Requer a retirada do Requerimento nº
1.747/2021, da pauta dos trabalhos legislativos. Os requerimentos apresentados serão
apreciados no presente expediente. A seguir, a Segunda Secretária realizou a
apresentação das indicações: Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.341/21 - Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" na Rua Manoel de
Oliveira, defronte ao n° 91, no Jardim São Judas Tadeu. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.342/21 - Solicita implantação de lombofaixa na Rua Alberto
Mori, nos arredores do Posto Machado. Indicações do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.343/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua
Cambará, ao lado do n° 1.054. 1.344/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante
em poste na Rua Fernando Sanches, ao lado do reservatório de água da SAE.
1.345/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Fernando
Sanches, defronte aos n° s 998, 1.067 e 1.087. 1.346/21 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste na esquina da Rua Fernando Sanches com a Rua Almiro
Cardoso Pereira. 1.347/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste no
cruzamento da Rua João Alexandre com a Rua Célio Rossini. 1.348/21 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante em poste na esquina da Rua Fernando Sanches
com a Rua Pelegrino Dadona. 1.349/21 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em dois postes na esquina da Rua Fernando Sanches com a Rua João
Maria Camargo. 1.350/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante no poste nº
2202 da Rua Padre Rui Cândido da Silva. 1.351/21 - Solicita substituição de lâmpada
inoperante em poste no cruzamento da Rua João Alexandre com a Rua Profa. Josefa
Cubas da Silva. 1.352/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste no
cruzamento da Rua João Alexandre com a Rua Urbano Zampieri. 1.353/21 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante em poste da Rua Fernando Sanches, defronte ao
nº 423. 1.354/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste da Rua
Helena Biazon Saladini, defronte ao nº 1.029 - Vila São João. 1.355/21 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante em postes da Rua Profa. Josefa Cubas da Silva,
defronte aos nº s 54, 74 e 104. 1.356/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante
em poste da Rua Liberdade, defronte ao nº 132. 1.357/21 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste na Rua Almiro Cardoso Pereira, defronte ao nº 705 -

Vila São João. 1.358/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na
Rua Alpino Buratti, defronte ao nº 755. 1.359/21 - Solicita substituição de lâmpada
inoperante em poste na Avenida Domingos Camerlingo Caló, esquina com a EE
"Prof. Dalton Morato Villas Boas" - Vila Musa. 1.360/21 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste na Rua Padre Rui Cândido da Silva, esquina com Rua
João Maria Camargo. 1.361/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em
poste na Rua Alpino Buratti, esquina com a oficina do Marreco. 1.362/21 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Cambará, esquina com a Rua
Antônio Guilherme da Silva. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.363/21 Solicita pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres) no cruzamento entre as
Ruas Alberto Mori e José Vendramini. Indicação do Vereador Fernando Rosini:
1.364/21 - Solicita pintura de sinalização vertical e horizontal, bem como redutores
de velocidade na Rua Cardoso Ribeiro, na Vila Boa Esperança - 2ª Seção. Indicações
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.365/21 - Solicita substituição de lâmpada
inoperante em poste na Rua Maurício Biondo Netto, defronte aos nºs 410 e 520.
1.366/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Maurício
Biondo Netto, cruzamento com a Rua Dimas Franco de Arruda. 1.367/21 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Maurício Biondo Netto,
cruzamento com a Rua Jesus Vicente Garcia. 1.368/21 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste na Rua Padre Rui Cândido da Silva, esquina com a Rua
Antônio Cruz. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.369/21 Solicita reforma do redutor de velocidade (lombada) localizado na Avenida
Domingos Camerlingo Caló, próximo ao nº 2.600, em frente à EE "Profa. Justina de
Oliveira Gonçalves". Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.370/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Pedro Marques Leão,
em frente ao nº 1.587. Indicação do Vereador José Roberto Tasca: 1.371/21 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na
Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, no trecho entre a Rua do Expedicionário e a
Rua Bernard Bozon Verduraz (Francês) - Jardim Nazareth. Indicações do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 1.372/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em
poste na Rua Padre Rui Cândido da Silva, esquina com a Rua Antônio Bertagnoli.
1.373/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Cambará,
defronte ao nº 1.460. Indicação do Vereador Fernando Rosini: 1.374/21 - Solicita
reparos em toda a iluminação pública da Vila Boa Esperança, pois o bairro encontrase com muitas lâmpadas queimadas. Indicações do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.375/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua
Alpino Buratti, defronte à Cerâmica Brasil. Indicação da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.376/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua
Lauro Zimmermann Filho, em frente à EMEF "Prof. José Alves Martins". Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.377/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos", na Rua do Expedicionário, nos trechos que
compreendem as Ruas Silva Jardim e Duque de Caxias (Linha Férrea). 1.378/21 Solicita revitalização da Praça Mário Rosa Filho, localizada na Rua Clorivaldo
Migliari, realizando roçada, poda de árvores e conserto de alguns bancos de concreto.
1.379/21 - Solicita poda em todas as árvores localizadas na Praça Presidente Kennedy

(Praça do Seminário). 1.380/21 - Solicita poda em todas as árvores da Praça da
Bíblia, localizada entre a Avenida Horácio Soares e a Rua Júlio de Campos Rocha,
com o intuito de livrar a iluminação das copas das árvores e assim trazer uma melhor
iluminação a todos que frequentam o local. 1.381/21 - Solicita melhorias na malha
asfáltica, bem como recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos", no entorno da rotatória localizada defronte ao Tênis Clube de Ourinhos.
Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.382/21 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste na Rua Pelegrino Dadona, defronte ao nº 135. 1.383/21
- Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua República, defronte ao
nº 1.256. 1.384/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua
República, defronte ao nº 1.190. 1.385/21 - Solicita substituição de lâmpada
inoperante em poste na Rua República, ao lado do nº 1.023. 1.386/21 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em três postes na Rua República, esquina com a
Rua Brasílica Machado Bahia. 1.387/21 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua República, defronte aos nº s 29, 59 (dois postes) e 94.
1.388/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste sob nº 521414, na
Rua República. 1.389/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na
Rua Márcio Ferreira, defronte ao nº 93. Indicação do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 1.390/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na
Rua Francisco Menezes, em frente ao n°. 15, tendo em vista que, após o
recapeamento do asfalto, há grande fluxo de automóveis transitando em alta
velocidade. A Segunda Secretária realizou a leitura das moções apresentadas: Moção
da Vereadora Raquel Borges Spada: 394/21 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Júlia de Assis Barros. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 395/21 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Izildinha Benedita Sciani. Moção dos Vereadores
Santiago de Lucas Angelo e Raquel Borges Spada: 396/21 - De congratulações à
Dona Rubenita Maria Leite Cardoso, por completar 93 anos de idade, parabenizando
essa mulher guerreira, trabalhadora, exemplo de vida e de dedicação à família, que
também merece todo o nosso reconhecimento e agradecimento pela sua importante
participação em nossas vidas, tanto pessoal como profissional, bem como na vida de
tantos jovens ourinhenses que fizeram parte da AMO-SIM - Associação Mirim de
Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas. Moções do Vereador Fernando
Rosini: 397/21 - De congratulações à New Fit Academia Supervisionada, que desde
2017 vem fazendo um ótimo trabalho relacionado à saúde, qualidade de vida e
exercícios, se tornando referência em Ourinhos. 398/21 - De congratulações ao Grupo
Ourinhos Jiu-Jitsu, que desde 2019 vem fazendo parte do desenvolvimento dessa
modalidade esportiva em nosso Município. Moções do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 399/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Edson Alves Barreto (popular
Barrerito da Margarida), aos 83 anos. 400/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz
Carlos de Aguiar. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente
expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Na
sequência, o Sr. Presidente solicitou à Segunda Secretária que realizasse as leitura dos
requerimentos de urgência apresentados: Requerimento nº 1.766/2021 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 86/2021. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja

apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 86/2021, de
autoria do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.405, de 14 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº
6.600, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do
exercício financeiro 2021 da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras
providências. Justificativa: O presente Projeto de Lei, apresentado pela Prefeitura
Municipal de Ourinhos, atende o art. 3º da Lei nº 6.405, de 14 de dezembro de 2017,
que prevê a alteração do Plano Plurianual, durante o período de Execução, mediante
Lei específica de iniciativa do Poder Executivo. Assim sendo, solicitamos a
apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida na
Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2021.
Requerimento nº 1.767/2021 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 87/2021. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais,
ouvido o douto Plenário, que seja apreciado em regime de urgência especial de
votação o Projeto de Lei nº 87/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 4.950.600,00 (Quatro
milhões, novecentos e cinquenta mil e seiscentos reais) e dá outras providências.
Justificativa: A abertura de Crédito Adicional Especial é destinado à criação de
dotação para empenhar recursos advindos do Governo Federal, provenientes da
Portaria nº 1399, de 28 de junho de 2021, decorrentes de Emendas Impositivas, para
o financiamento de ações e serviços de Custeio Hospitalar e repasse às Entidades de
Atenção Especializada em Saúde. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto
em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2021. 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 Guilherme Andrew Gonçalves da Silva do
Requerimento nº 1.741/21, a Senhora Vereadora Roberta Stopa do Requerimento nº.
1.752/21, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti do Requerimento nº
1.743/21, o Senhor Vereador Cícero de Aquino dos Requerimentos nº s 1.759 e
1.745/21 e a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada dos Requerimentos nº s 1.761 e
1.764/21. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em
discussão os Requerimentos nº s 1.741 a 1.765 e as Moções nº s 396 a 398/21 com
exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Cícero de Aquino e Anísio Aparecido Felicetti. O Senhor Presidente suspendeu a
sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência para que o mesmo
fizesse o uso da palavra. Reaberta a sessão, fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Raquel Borges Spada. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a
presidência. Reaberta a sessão e não havendo mais quem queira se manifestar na
discussão das matérias de forma globalizada, 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 da presente
sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.741/2021 de autoria do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer informações sobre a
possibilidade de se adquirir poltronas reclináveis para acompanhantes na ala de
observação da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº. 1.743/2021 de autoria do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti que requer informações quanto à possibilidade de se implantar
escolinha de futebol no campo de futebol da Vila Brasil. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti 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.
1.745/2021 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, visando esclarecer quais
providências foram tomadas em relação à poluição gerada pela empresa Concremax,
e quais resultados foram observados em virtude de tais providências; considerando a
existência dos Requerimentos n° s 1.316 e 1.337/2021. 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.
1.752/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações sobre as
ações que estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde na campanha
Outubro Rosa. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Roberta Stopa e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 1.759/2021 de autoria do Senhor Vereador Cícero de
Aquino que requer informações da Administração Pública e do Setor de Obras,
através de cópias do contrato feito entre a Prefeitura Municipal e a Empresa GSO,
para o serviço executado na Rua Alberto Mori em março de 2020, no trecho entre as
ruas Agostinho Paiva e Vereador Geraldo Bernardini, no Parque Minas Gerais - 1ª
Sessão, indicando metragem contratada, valor pago pelo serviço e espessura em
ambos os contratos da mesma pavimentação. 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. 1.761/2021 de autoria dos Senhores Vereadores Luiz Donizetti Bengozi, Giovanni
Gomes de Carvalho, Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre Araújo Dauage, Raquel
Borges Spada e Valter do Nascimento que requer informações sobre o correto e
efetivo cumprimento e fiscalização da Lei Federal nº 10.048/2000, que prevê a
prioridade de atendimento para pessoas com deficiência em repartições públicas e
empresas concessionárias de serviços públicos. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o

Requerimento nº. 1.764/2021 de autoria dos Senhores Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti, Giovanni Gomes de Carvalho, Luiz Donizetti Bengozi, Alexandre Araújo
Dauage, Valter do Nascimento e Raquel Borges Spada que requer informações da
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" sobre a possibilidade de se afixar cartazes ou placas a
respeito da Lei Federal nº 10.048/2000, que determina o atendimento prioritário às
pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com criança
de colo e aos obesos. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges
Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Logo após, fizeram o uso da palavra livre no
primeiro expediente os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva,
Giovanni Gomes de Carvalho, Cícero de Aquino e Raquel Borges Spada. Por questão
de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou a supressão do intervalo
regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário a solicitação, APROVADA por unanimidade. Em
seguida, 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 Requerimento nº 1.766/2021 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 86/2021 de autoria do Prefeito
Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.405, de 14 de dezembro de 2017,
que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº 6.600, de 19 de junho
de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2021
da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal, APROVADO
com onze votos favoráveis e três votos contrários. Aprovado o requerimento nº
1.766/21, o Sr. Presidente nomeou o Senhor Vereador José Roberto Tasca para atuar
como relator especial ao Projeto de Lei nº 86/21 e suspendeu a sessão pelo espaço de
tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao
Projeto de Lei nº 86/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
autoria do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.405, de 14 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, Anexos V e VI da Lei nº
6.600, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do
exercício financeiro 2021 da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras
providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de
novembro de 2021. José Roberto Tasca – Relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 86/2021. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado

em discussão o Requerimento nº 1.767/2021 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei nº 87/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 4.950.600,00 (Quatro milhões,
novecentos e cinquenta mil e seiscentos reais) e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal, APROVADO
com onze votos favoráveis e três votos contrários. Aprovado o requerimento nº
1.767/21, o Sr. Presidente nomeou o Senhor Vereador Luiz Donizetti Bengozi para
atuar como relator especial ao Projeto de Lei nº 87/21 e suspendeu a sessão pelo
espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator
Especial ao Projeto de Lei nº 87/2021 Senhor Presidente, após analisar a matéria
supra, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 4.950.600,00 (Quatro milhões, novecentos e
cinquenta mil e seiscentos reais) e dá outras providências, declaro nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo
melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2021. Luiz Donizetti Bengozi –
Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
86/2021. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Na sequência foi colocado em discussão o Projeto
de Lei nº 78/2021 de autoria do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho que cria o
Dia Municipal do Comerciário no Município de Ourinhos. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Giovanni Gomes de Carvalho. Ninguém mais querendo fazer o udo
da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 79/2021 de autoria do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho que cria o Dia Municipal do Comerciante no município de Ourinhos.
Ninguém querendo fazer o udo da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 80/2021 de autoria
do Vereador Santiago de Lucas Angelo que dispõe sobre denominação de sala do
prédio da Câmara Municipal (Departamento de Administração "Manoel de Jesus
Ângelo"). Ninguém querendo fazer o udo da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 6/2021 de autoria dos Vereadores Raquel Borges Spada e Giovanni
Gomes de Carvalho que concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Sr. Norberto de
Souza Paes pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à comunidade do
município de Ourinhos, bem como pela dedicação e carinho com a nossa população
como diretor clínico e médico da Unidade de Oncologia de Ourinhos. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Giovanni Gomes de
Carvalho, Alexandre Araújo Dauage e Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou aos funcionários da
casa que fossem distribuídas as cédulas de votação. Logo após, o Primeiro Secretário
realizou a chamada dos Senhores Vereadores para depositarem as cédulas na urna. O
Senhor Presidente solicitou a presença dos Srs. Vereadores Valter do Nascimento,
Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia e da Sra. Neide Campion para
acompanharem a apuração dos votos. Realizada a contagem dos votos, o Sr.
Presidente declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº 6/2021 com

quinze votos favoráveis. Foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº
21/2021 de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage, que institui a “Medalha
Rui Barbosa”, aos(às) advogados(as) do município de Ourinhos e dá outras
providências. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente suspendeu a sessão ordinária
para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência. Reaberta a sessão e não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da
palavra livre os Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Cícero de Aquino, Roberta Stopa e Éder Júlio Mota. Fim do
horário regimental, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença
de todos e declarou encerrada esta Trigésima Sétima 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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