ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA 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 oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete
horas e dez 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 Oitava 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 José Roberto Tasca solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Cantídio Prudêncio do Rosário. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um
minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Cantídio Prudêncio do Rosário e do Sr.
Eduardo (coletor). Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido
Felicetti também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Cantídio
Prudêncio do Rosário. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota
também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Eduardo (coletor).
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 Sétima 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 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.
Comunicou, ainda, aos Senhores Vereadores que a Câmara Municipal de Ourinhos
realizará Audiência Públicas para apresentação dos Projetos de Lei referentes ao
Plano Plurianual 2022 - 2025, às Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária
Anual, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para 2022, sendo que a
primeira Audiência Pública realizar-se-á no dia 10 de novembro (quarta-feira), das 11
às 12 horas; a segunda Audiência Pública, no dia 11 de novembro (quinta-feira), das

17 às 18 horas; e a terceira Audiência Pública, no dia 12 de novembro (sexta-feira),
das 10 às 11 horas. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimentos n° s 1.356, 1.368, 1.448, 1.449,
1.528, 1.529, 1.530, 1.537, 1.538, 1.533 e 1.610/2021 do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; Requerimentos n° s 1.255, 1.403, 1.420, 1.422, 1.427, 1.552, 1.569, 1.573,
1.578, 1.579, 1.583, 1.586, 1.590, 1.594, 1.595, 1.601, 1.602, 1.603, 1.613, 1.614,
1.615, 1.616, 1.617, 1.621, 1.622, 1.623, 1.628, 1.629, 1.635, 1.637, 1.639, 1.640,
1.641, 1.643, 1.651, 1.652, 1.653, 1.654, 1.655 e 1.657/2021 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimentos nº s 1.321, 1.323 e 1.624/2021 do Vereador Fernando Rosini;
Requerimentos nº s 1.268 e 1.539/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva; Requerimentos nº s 1.372, 1.514 e 1.722/2021 do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: Requerimentos nº s 1.581, 1.592, 1.612, 1.632 e 1.633/2021 do Vereador
José Roberto Tasca; Requerimentos nº s 1.522, 1.567 e 1.568/2021 da Vereadora
Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 1.387 e 1.658/2021 do Vereador Santiago de
Lucas Angelo; Requerimento nº. 1.322/2021 dos Vereadores Fernando Rosini e
Santiago de Lucas Angelo; Requerimento nº. 1.435/2021 dos Vereadores Nilce
Araujo Garcia, Alexandre Araújo Dauage e Roberta Stopa; Requerimento nº.
1.557/2021 dos Vereadores Valter do Nascimento e Luiz Donizetti Bengozi;
Requerimento nº. 1.572/2021 dos Vereadores Raquel Borges Spada e Giovanni
Gomes de Carvalho. Protocolo R-957/2021-90, de 04/11/2021, do Gabinete do
Prefeito Municipal - Encaminha Declaração, referente ao Contrato de Repasse nº
903555/2020, na forma que especifica; E-mail da Câmara Municipal de Catanduva,
de 05/11/2021 – Que Encaminha Moção nº 377/2021, de Repúdio contra a Proposta
de Emenda Constitucional (PEC) Nº 32/2020, que trata da Reforma Administrativa
do Governo Federal; Ofício nº 903/2021, da Câmara Municipal de Catanduva, de
27/10/2021, que encaminha Moção de Repúdio n º 328/2021, pela instalação de
novas praças de pedágios no Estado de São Paulo de autoria do Vereador Gleison
Begalli Rocha. 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 foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº
90/2021 da Vereadora Roberta Stopa que institui a CIPTEA (Carteira de Identificação
de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), no município de Ourinhos. Projeto
de Lei nº 91/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Luiz Carlos Melchior). Projeto de Decreto Legislativo nº
7/2021 dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Raquel Borges Spada que
concede o título de “Cidadã Ourinhense” à Sra. Rubenita Maria Leite Cardoso, pelos
relevantes serviços prestados e importante participação na vida de tantos munícipes
Ourinhenses, especialmente na vida de jovens que fizeram parte da AMO-SIM Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas. Projeto de
Resolução nº 23/2021 dos Vereadores Éder Júlio Mota, Alexandre Araújo Dauage,
Raquel Borges Spada, Valter do Nascimento e Fernando Rosini que dispõe sobre a

prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes (Resolução nº 06/2021),
com a finalidade de apurar denúncias de pessoas imunizadas contra o Coronavírus
(COVID-19) em nosso Município, mesmo sem pertencer aos grupos prioritários.
Emenda nº 10/2021 de autoria os Vereadores Fernando Rosini, Luiz Donizetti
Bengozi e Alexandre Araujo Dauage ao Projeto de Lei nº 76/2021 de iniciativa do Sr.
Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos
para o exercício de 2022 e dá outras providências, que acrescenta o Art. 5º, dispondo
sobre as emendas individuais dos Vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual,
renumerando, assim, o atual Art. 5º do referido Projeto para 6º. O Senhor Presidente
informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres, com exceção do Projeto de
Resolução nº 23/2021que será deliberado na Ordem do Dia da presente sessão,
conforme determina o regimento interno. Dando continuidade, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da
Comissão de Finanças e Orçamento emitidos aos seguintes protocolos:
PROTOCOLO R-807/2021-73, referente ao Ofício nº 022/2021/Gerência de
Compras, da SAE. PROTOCOLO R-846/2021-10, referente ao Ofício nº SMPF
108/2021, da Secretária Adjunta de Finanças da Prefeitura. PROTOCOLO R860/2021-58, referente ao Ofício nº 023/2021/Gerência de Compras, da SAE.
PROTOCOLO R-906/2021-17, referente ao Ofício nº SMPF/Contabilidade 114/2021,
do Secretário Municipal de Finanças. PROTOCOLO R-933/2021-09, referente Ofício
nº SMPF 133/2021, da Secretária Adjunta de Finanças da Prefeitura. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento Protocolo nº. R-00000807/2021-73.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo
nº. R-00000807/2021-73 de 2021-09-16, referente ao Ofício nº 022/2021/Gerência de
Compras, de 10 de setembro de 2021, do Sr. Inácio José Barbosa Filho Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços desta
Autarquia, do mês de agosto 2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 08 de novembro de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator;
Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R00000846/2021-10. Senhor Presidente, Após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000846/2021-10 de 2021-09-30, referente ao Ofício nº
SMPF 108/2021, de 30 de setembro de 2021, da Sra. Cibele Cristina Lopes de
Campos, Secretário Adjunto de Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os
Movimentos Diários de Tesouraria da PMO, de nº s 144 a 164/2021, dos dias 02 a
31/08/2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças
e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 08
de novembro de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo
Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000860/2021-58. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-

00000860/2021-58 de 2021-10-06, referente ao Ofício nº 023/2021/Gerência de
Compras, de 04 de outubro de 2021, do Sr. Inácio José Barbosa Filho Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços desta
Autarquia, do mês de setembro 2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator
pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me
foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 08 de novembro de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator;
Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R00000906/2021-17. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000906/2021-17 de 2021-10-15, referente ao Ofício nº
SMPF/Contabilidade 114/2021, de 07 de outubro de 2021, do Sr. Idevaldo Fioravante
da Costa Netto, Secretário Municipal de Finanças, encaminhando a relação dos
valores de transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União, nos meses de
abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2021, não havendo nenhum óbice, e
como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 08 de novembro de 2021, Fernando Rosini
– Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti
Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao
Protocolo nº. R-00000933/2021-09. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000933/2021-09 de 2021-1027, referente ao Ofício nº SMPF 133/2021, de 27 de outubro de 2021, da Sra. Cibele
Cristina Lopes de Campos, Secretário Adjunto de Finanças, que encaminha os
Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria da PMO, de nº s 165 a
185/2021, dos dias 01 a 30/09/2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 08 de novembro de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator;
Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Em
seguida, foram apresentadas as matérias relativas à 38ª. Sessão Ordinária de 2021. O
Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do
Vereador Fernando Rosini: 1.769/21 - Requer informações quanto à possibilidade
de se efetuar melhorias na Praça Demétrio Pedraça, tais como: revitalização, pintura,
melhoria na qualidade da iluminação pública, instalação de playground e arborização.
1.770/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar melhorias na
Praça Olivério Mercante, tais como: revitalização, pintura, melhoria na qualidade da
iluminação pública, instalação de playground e arborização. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 1.771/21 - Requer informações quanto ao cronograma
de recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Lino Rosignoli. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.772/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir
estacionamento na EMEI "Nhandeara". Requerimentos da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.773/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se contratar
médicos ginecologistas para atendimento nas unidades básicas de saúde. 1.774/21 -

Requer informações quanto à possibilidade de se tomar providências urgentes
visando solucionar os problemas envolvendo o tráfego de pedestres no cruzamento
entre as Ruas 9 de Julho e Arlindo Luz, pois diversos idosos vêm tropeçando na
sinalização de trânsito ali instalada (tachões). Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.775/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
construir uma nova rua de acesso entre a linha férrea, interligando a Rua Vitório
Christoni, Rua Braz Christoni e a Rua 14 de Julho, de forma a facilitar o tráfego.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.776/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, as Indicações nº s 621/2021 e 1.315/2020, que solicitam a iluminação de LED
ou de qualquer outro tipo na praça localizada na Rua Zulmira Lima dos Santos, na
Vila Operária, haja vista que o local se encontra totalmente na escuridão.
Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 1.777/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 246/2021, que requer informações sobre as creches do
município de Ourinhos. 1.778/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.480/2021, que requer informações referentes à nomeação da Secretária Adjunta da
Secretaria Municipal de Inclusão. 1.779/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.476/2021, que requer informações referentes aos cargos e funções
dos/as servidores/as da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social. 1.780/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.469/2021, que
requer informações referentes aos cargos comissionados e funcionários/as da
Secretaria Municipal de Inclusão. Requerimentos do Vereador Fernando Rosini:
1.781/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na
Praça Manoel Lopes, tais como: revitalização, pintura e playground para crianças.
1.782/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na área
localizada na esquina da Rua Isabel Gonçalves de Lima com a Avenida Presidente
Goulart - Jardim Santos Dumont, tais como: revitalização, pintura, iluminação
pública, arborização e playground para crianças. Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.783/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar uma campanha permanente de proteção e prevenção contra o abuso sexual
infanto-juvenil nas instituições de ensino de Ourinhos, com base no título de "O
Segredo da Tartanina", com o acompanhamento de profissionais atuantes na área, tais
como: psicopedagogos, conselheiros tutelares e demais educadores, bem como a
participação de contadores de histórias como voluntários. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.784/21 - Requer informações sobre a existência de
concessão vigente de uso da pista de arrancadão ao Extreme Motor Club. 1.785/21 Requer informações, junto à Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL -, sobre a
possibilidade de se instalar poste na praça localizada defronte à Rua Zulmira Lima
dos Santos. Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 1.786/21 - Requer
informações referentes ao galpão em que se realiza o recebimento dos produtos de
agricultura familiar adquiridos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). 1.787/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.328/2021, que
requer informações referentes ao termo de colaboração da Secretaria Municipal de
Saúde com a Associação dos Diabéticos de Ourinhos (ADO) para atendimento
ambulatorial. Requerimento dos Vereadores Roberta Stopa, Nilce Araujo Garcia
e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.788/21 - Requer informações

referentes à execução da Lei Federal nº 10.639/2003, que garante a obrigatoriedade
do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares. Requerimento da Vereadora Roberta
Stopa: 1.789/21 - Encaminha abaixo-assinado dos(as) moradores(as) do Jardim
Itamaraty solicitando, através do Mandato Coletivo, providências urgentes e já
solicitadas via protocolo na Prefeitura Municipal. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.790/21 - Requer informações sobre a
forma de pagamento do empréstimo da Prefeitura de R$ 70.000.000,00 (setenta
milhões de reais), que será pago pelo povo, esclarecendo o valor da parcela, juros e o
valor final do contrato. Requerimento dos Vereadores Giovanni Gomes de
Carvalho e Raquel Borges Spada: 1.791/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de ceder dois funcionários ou
estagiários à Farmácia Medex da cidade de Assis, com a finalidade de contribuir na
triagem e distribuição de medicamentos de alto custo. Os requerimentos apresentados
serão apreciados no presente expediente. A seguir, a Segunda Secretária realizou a
apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Valter do Nascimento:
1.391/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Francisco Cristoni,
defronte ao nº 252. Indicação do Vereador José Roberto Tasca: 1.392/21 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Rua Henrique Terçariol, próximo ao nº 180. Indicações
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.393/21 - Solicita
substituição de lâmpada defeituosa no cruzamento da Avenida Horácio Soares com a
Rua Mário Tolotto, haja vista que a lâmpada em face vem apresentando
funcionamento irregular, acendendo e apagando de maneira intermitente, o que deixa
o cruzamento às escuras em muitas ocasiões. 1.394/21 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante na Rua Floriano Peixoto, próximo ao n° 60. Indicação do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.395/21 - Solicita troca de lâmpada na Avenida
Comendador José Zillo, próximo ao n° 1.000 (defronte ao antigo estacionamento da
Bunge). Indicação do Vereador Fernando Rosini: 1.396/21 - Solicita substituição
de lâmpadas inoperantes e pintura na Praça Presidente Kennedy (Praça do
Seminário). Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.397/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Profa. Josefa Cubas da
Silva, em frente a área verde, pois os carros passam em alta velocidade pelo local.
1.398/21 - Solicita colocação de fresa no estacionamento da escola EMEF "Prof. José
Alves Martins", pois quando chove fica complicado para estacionar próximo ao local.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.399/21 - Solicita
troca de lâmpada inoperante na Rua Santos Dumont, esquina com o Clube Atlético
Ourinhense, na Vila Boa Esperança. Indicação do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 1.400/21 - Solicita operação "tapa buracos" no cruzamento das Ruas
Prudente de Moraes e Cristóvão Colombo. Indicação da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.401/21 - Solicita a instalação de barreira de contenção e limpeza na quadra
de futebol da área verde localizada na Rua Abrahão da Silva Cabral - Jardim
Brilhante. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.402/21 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Parteira Maria Luiza Capana - Vila São Luiz. A Segunda Secretária
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções do Vereador Luiz Donizetti

Bengozi: 401/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Gualter. 402/21 - De
congratulações ao Tenente Nielson Aparecido Rodrigues da Silva, do 3º Pelotão da
Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo - Base Ourinhos, pela promoção ao posto
de Tenente e passagem para a Reserva (aposentadoria). Moção do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 403/21 - De congratulações à Auto Peças e
Mecânica Pimentel, pelos 27 anos de excelentes serviços prestados em nosso
Município. Moção dos Vereadores Cícero de Aquino e Santiago de Lucas Angelo:
404/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Bento Manoel Dias Moura. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 405/21 - De pesar pelo falecimento da jovem Ana
Carolina Figueiredo Silva. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 406/21 De pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Cláudio Ortigosa Vendramini. Moção do
Vereador Alexandre Florencio Dias: 407/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Lourival Ruiz Martins. Moções do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 408/21 De congratulações à Clínica Veterinária Liga Animal, pelo transcurso de um ano de
excelentes trabalhos prestados à população de Ourinhos e região. 409/21 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Fernando Ferreira de Azevedo. 410/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Reinaldo Pires (Renão). Moção do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 411/21 - De congratulações ao Clube dos Coroas, pelos 43 anos de
relevantes serviços prestados em nosso Município. Moção do Vereador Fernando
Rosini: 412/21 - De congratulações ao Posto de Coleta do Laboratório Ourilab,
situado na Rua Arlindo Luz nº 1.201, que completa 6 anos nesse mês de novembro, e
também ao Laboratório Ourilab, em geral, que presta um serviço de excelência há
mais de 27 anos em Ourinhos. 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 dos
Requerimentos nº s 1.779, 1.786 e 1.789/21; o Senhor Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva do Requerimento nº 1.790/21 e a Senhora Vereadora Raquel
Borges Spada dos Requerimentos nº s 1.774 e 1.773/21. Não havendo mais pedido de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.769 a
1.791/21 e as Moções nº s 402, 403, 408, 411 e 412/21, com exceção das matérias
destacadas. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Roberta Stopa. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a
presidência. Reaberta a sessão, continuaram fazendo o uso da palavra livre os
Senhores Vereadores Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Cícero
de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho, Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges
Spada. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Senhor Vereador Santiago
de Lucas Angelo reassumisse a presidência. Reaberta a sessão, continuaram fazendo
o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Alexandre Florencio Dias, Raquel Borges Spada e
Anísio Aparecido Felicetti. 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 da presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 1.773/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações
quanto à possibilidade de se contratar médicos ginecologistas para atendimento nas
unidades básicas de saúde. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Raquel
Borges Spada 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. 1.774/2021 de autoria da Vereadora
Raquel Borges Spada que requer informações quanto à possibilidade de se tomar
providências urgentes visando solucionar os problemas envolvendo o tráfego de
pedestres no cruzamento entre as Ruas 9 de Julho e Arlindo Luz, pois diversos idosos
vêm tropeçando na sinalização de trânsito ali instalada (tachões). 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. 1.779/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa
que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.476/2021, que requer
informações referentes aos cargos e funções dos/as servidores/as da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Fez o uso da palavra a Sra.
Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.786/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer
informações referentes ao galpão em que se realiza o recebimento dos produtos de
agricultura familiar adquiridos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.789/2021 de autoria
da Vereadora Roberta Stopa que encaminha abaixo-assinado dos(as) moradores(as)
do Jardim Itamaraty solicitando, através do Mandato Coletivo, providências urgentes
e já solicitadas via protocolo na Prefeitura Municipal. Fez o uso da palavra a Sra.
Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.790/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva que requer informações sobre a forma de pagamento do empréstimo da
Prefeitura de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), que será pago pelo povo,
esclarecendo o valor da parcela, juros e o valor final do contrato. 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. Na
sequência, fez o uso da tribuna livre o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti. O
Senhor Presidente informou que durante o intervalo regimental será realizada a
entrega da Moção ao Dr. Fernando Diez Perez Lesme em homenagem pelos 51 anos
de exercício da profissão de médico ginecologista no município. Fim do horário do
expediente, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental.

Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que para cumprir o Parágrafo 3º
do Artigo 118 do Regimento Interno o tempo para a inscrição para a explicação
pessoal está encerrado. Logo após, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos
Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo
Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino,
Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce
Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo,
Valter do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal e
estando na ordem do dia, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 73/2021 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. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes de Carvalho, José Roberto Tasca e Cícero de
Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Resolução
nº 22/2021 dos Vereadores José Roberto Tasca, Nilce Araujo Garcia e Alexandre
Araújo Garcia que cria o “Selo Protetor/Cuidador AUAUMIAU” no âmbito do
município de Ourinhos, a ser conferido aos influenciadores de destaque na causa
animal, e dá outras providências. Por questão de ordem, o Senhor Vereador José
Roberto Tasca solicitou do plenário o adiamento da discussão e votação do Projeto de
Resolução nº. 22/2021 por duas sessões. O Senhor Presidente colocou em deliberação
do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Projeto de Resolução nº 23/2021 dos Vereadores Éder Júlio Mota, Alexandre Araújo
Dauage, Raquel Borges Spada, Valter do Nascimento e Fernando Rosini que dispõe
sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes (Resolução nº
06/2021), com a finalidade de apurar denúncias de pessoas imunizadas contra o
Coronavírus (COVID-19) em nosso Município, mesmo sem pertencer aos grupos
prioritários. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Giovanni
Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Roberta Stopa e Cícero
de Aquino. Fim do horário regimental, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de
Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima Oitava 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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