ATA DA TRIGÉSIMA NONA 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 sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 Nona 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 comunicou que no dia dezenove de novembro, às
dezoito horas, será realizada no plenário da Câmara Municipal a Cerimônia de Posse
da Diretoria da ABRACRIM/SP Regional - Ourinhos. Por questão de ordem, fez o
uso da palavra o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr.
Celso Garcia e do Sr. Hélio Marcos Madeira. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da
Sra. Ana Cristina (Preta) e do Sr. Anísio. 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 as
Atas da Trigésima Oitava Sessão Ordinária e Oitava Extraordinária de 2021,
APROVADAS 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. Na
sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
resumo dos ofícios recebidos: Ofício n° DR7-374/2021, proveniente do
Departamento de Estradas de Rodagem, em resposta ao Requerimento n° 1.585/2021,
de autoria do Vereador Anísio Felicetti. Ofício n° 465/2021, oriundo da Gerência
Executiva de Governo – Bauru da Caixa Econômica Federal, comunicando liberação
de recursos financeiros no valor de R$ 2.361.401,46 (dois milhões, trezentos e

sessenta e um mil e quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos) ao Município
de Ourinhos no âmbito do Programa Finisa. Correspondência eletrônica da empresa
P. B. Lopes em resposta à Moção n° 18/2021, de autoria do Vereador Éder Júlio
Mota. Decreto Municipal n° 7.500/2021, de 12 de novembro de 2021, que prorroga
para o exercício de 2021 o reconhecimento do estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia do Covid-19, que atinge o Município de Ourinhos e dá outras
providências. 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
92/2021 do Vereador José Roberto Tasca que institui o acesso gratuito das pessoas
idosas, a partir de 60 anos, às salas de exibição cinematográficas e teatros no
Munícipio de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 93/2021 da
Vereadora Nilce Araujo Garcia que regulamenta a atividade voluntária de Protetores
Independentes e Cuidadores de Animais no Município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 94/2021 de autoria do Vereador José Roberto Tasca
que dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras
de licitação pública no Município e dá outras providências. Projeto de Lei nº
95/2021 oriundo do Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei nº 6.480, de 18
de dezembro de 2018, que instituiu o Conselho Municipal de Habitação - COMH e dá
outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 8/2021 de autoria dos
Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Cícero de Aquino que concede o título de
"Cidadão Ourinhense" ao Deputado Federal Marcos Pereira. Projeto de Decreto
Legislativo nº 9/2021 de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage que institui
Diploma Comemorativo à OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - 58ª Subseção
Ourinhos, pelos 45 anos de atividades, atuando pelos direitos humanos e sociais por
uma sociedade mais justa e igualitária. Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2021
de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage que institui o Diploma
Comemorativo à Loja Maçônica União e Justiça II, a ser outorgado à notável
instituição, pelo transcurso dos 75 anos de fundação em nosso Município. Emenda
nº 11 de autoria dos Vereadores Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti e
Alexandre Florencio Dias – Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei n°.
82/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei nº 6.650, de
01 de junho de 2021, que dispõe sobre a criação do Distintivo Esplendor da
Secretaria Municipal de Segurança Pública, do Distintivo Escudo, do Brasão e da
Bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem como suas descrições heráldicas e
dá outras providências. O Senhor Presidente informou que as matérias apresentadas
serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos
pareceres conforme determina o regimento interno. Dando continuidade, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável da Comissão de Justiça e Redação emitidos ao Projeto de Lei nº 81/2021:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 81/2021.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria

supra, de iniciativa dos Vereadores José Roberto Tasca e Raquel Borges Spada, que
institui a “Semana Municipal de Incentivo à Doação de Cabelos para Pessoas em
Tratamento de Câncer” no Município de Ourinhos, e dá outras providências, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2021.
Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – VicePresidente e Éder Júlio Mota – Membro. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável, com alteração, da
Comissão de Finanças e Orçamento emitido ao Projeto de Lei nº 76/2021. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 76/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, 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,
considerando a realização de 03 (três) audiências públicas presenciais e transmitidas
virtualmente, ao vivo, pelo canal 13 da TV a Cabo, e pela internet no canal oficial da
Câmara no Facebook, Youtube e no Instagram, bem como a emissão de parecer
jurídico desta Edilidade, proponho à apreciação dos nobres pares a seguinte sugestão:
Acréscimo no final do Art. 1º o termo “Plano Plurianual”, atestando a
compatibilidade do referido Projeto com o PPA, conforme sugestão constada no
parecer jurídico, resultando, assim, na seguinte redação final: “Art. 1º. O Orçamento
Geral do Município de Ourinhos – Administração Direta e Indireta – para o exercício
Financeiro de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 636.146.609,40
(Seiscentos e trinta e seis milhões, cento e quarenta e seis mil, seiscentos e nove reais
e quarenta centavos), nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal,
Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Plano Plurianual, compostos da seguinte forma:” Assim, desde que
realizada a alteração apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2021. Fernando Rosini –
Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti
Bengozi – Membro. Realizada a leitura do parecer, e por contar com sugestão de
alterações, o Senhor Presidente colocou em votação o parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento apresentado ao Projeto de Lei nº 76/202, APROVADO por
unanimidade. Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer
favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, emitido à Emenda nº 10/2021
(Emenda nº 01 ADITIVA) ao Projeto de Lei nº 76/2021; bem como dos pareceres
favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos aos Projetos de Lei nº s
74 e 75/2021: Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento à Emenda nº
10/2021 – Emenda nº 01 ADITIVA - ao Projeto de Lei nº 76/2021. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, Emenda nº
10/2021 – Emenda nº 01 (ADITIVA), 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,

de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, não havendo nenhum óbice, e
como Relator pela referida Comissão, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 16 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 Projeto de Lei nº
74/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Ourinhos para o período de 2022 a 2025, considerando a
realização de 03 (três) audiências públicas presenciais e transmitidas virtualmente, ao
vivo, pelo canal 13 da TV a Cabo, e pela internet no canal oficial da Câmara no
Facebook, Youtube e no Instagram, bem como a emissão de parecer jurídico desta
Edilidade, 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, 16
de novembro de 2021. Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo
Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Os projetos, cujos
pareceres favoráveis acabam de ser lidos e aprovados, poderão ser encaminhados às
demais comissões competentes ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões.
Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura das considerações finais do relatório do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, referente ao Processo 820/2021-19, ratificado pelo corregedor, destinado
a apurar a representação relativa ao Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ofício nº 15/2021-CEDP CONSIDERAÇÕES FINAIS – RELATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO
820/2021-19, ENVOLVENDO O VEREADOR GUILHERME ANDREW
GONÇALVES DA SILVA: Diante do exposto, vislumbra-se que o Ministério Público
do Estado de São Paulo, ao trazer à tona os fatos noticiados, agiu como verdadeiro
defensor dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Não era de se esperar conduta
diferente dessa instituição tão ativa nas causas que envolvam o comprometimento do
direito das crianças e adolescentes do Estado de São Paulo. Nesse sentido, infere-se
que a ocorrência de eventual conduta típica penal será objeto de investigação pelo
Parquet, que poderá, nos limites de suas prerrogativas constitucionais, instaurar
Inquérito e até propor Ação Penal, conforme suas conclusões. O objeto deste
relatório e do trabalho realizado pelo Conselho foi, unicamente, apreciar a conduta
praticada pelo Representado sob o viés da sua compatibilidade com o exercício da
vereança, o qual deve ser pautado, sem sombras de dúvida, no Decoro Parlamentar.
Assim, destaca-se que a imunidade parlamentar de opinião não é ilimitada, mas sim
encontra resistência frente aos direitos fundamentais da pessoa humana, norteados
pelo princípio nuclear do sistema jurídico da Dignidade da Pessoa Humana,
insculpido no Art. 5º. da Constituição da República. Merece anotação o fato de que
todo o procedimento adotado pelo Conselho obedeceu ao Princípio do Contraditório
e da Ampla Defesa, seguindo uma tramitação ordinária, apesar de não possuirmos,
ainda, nesta Casa de Leis um regulamento próprio dispondo sobre as funções do
Conselho e dos trâmites de seu processo. Portanto, faz-se, urgente, a formação de

uma Comissão voltada para esse mister, a fim de tornar o trabalho do Conselho
ainda mais cristalino e sólido. Em relação à tipicidade da conduta, o próprio
Representado assumiu que, de fato, o lamentável episódio ocorreu, afirmando que,
foi um “ato único em sua vida”. Dessa forma, a materialidade da conduta se
configurou com a postagem do vídeo que no entendimento do Promotor “(…)
instigou diversos comentários ameaçadores à criança e depreciativos à sua honra e
dignidade, submetendo-a injustificadamente à situação vexatória e constrangedora”.
Por outro lado, o Representado afirmou “que não agiu com dolo, não teve a intenção
de denegrir a imagem de menores ou de quaisquer pessoas de bem, tratando-se de
um episódio único em sua vida; que o vídeo já havia viralizado nas redes sociais e
que desconhecia a condição pessoal do menor ou as circunstâncias; que caiu na
‘armadilha perversa’ de compartilhar vídeo e, que tão logo teve conhecimento dos
fatos, imediatamente o excluiu de seu perfil, mesmo antes da propositura da
representação pelo MP ou da decisão judicial; e, também, que foi vítima da situação
porque, segundo sua visão, foi ‘o ‘escolhido’ como se fosse o precursor da postagem
e disseminação’. Destacou que o seu intuito, ‘ante a aproximação dos Dias dos
Professores, inocentemente, era de enaltecer a profissão e demonstrar as
dificuldades pelos quais os docentes enfrentam em nosso país. Em momento algum,
objetivei atacar a honra ou a imagem do menor, bem como não detinha
conhecimento de sua condição especial, retratando-se novamente”. Assim, entendo
que a conduta do Vereador não foi premeditada e com a intenção de macular a
imagem e honra da infante, porém, foi, certamente, um ato que se traduziu em ofensa
aos Direitos da Criança e Adolescente, cujos desdobramentos maiores fogem à
competência do Conselho. No que se diz respeito à quebra de decoro parlamentar,
entendo que as justificativas apresentadas pelo Vereador merecem ser acolhidas,
pois, ficou comprovado que sua intenção era dignificar o árduo trabalho dos
professores em sala de aula, que, muitas vezes, sofrem, em algum casos, com a
indisciplina dos alunos. Além disso, o Representado já se posicionou que tomará as
devidas cautelas com relação a compartilhamentos e postagem em suas redes
sociais, por se tratar de uma figura pública e imbuído da representatividade de todos
os interesses sociais. Não há dúvidas em relação a sua conscientização sobre a
postura que deverá adotar como parlamentar desta Casa de Leis. Por fim, ressalto o
compromisso desta Casa de Leis com o bem-estar e integridade física e psíquica das
crianças e dos adolescentes, tanto é que presido a Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente e sabemos da luta para efetivá-los em
nosso meio social. Porém, ante todas as adversidades encontradas, temos a certeza
de que a preservação dos direitos previstos no ECA (Lei 8.069/1990) garantirá o
pleno desenvolvimento aos nossos infantes e adolescentes e refletirá na construção
de um país mais justo e consciente. Respeitosamente, RAQUEL BORGES SPADA –
Relatora. Em seguida, foram apresentadas as matérias relativas à 39ª. Sessão
Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Valter do Nascimento: 1.792/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.305/2021, que solicita troca de lâmpada queimada na
Rua Benedito Perino, defronte ao nº 850 - Jardim São Domingos. Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 1.793/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento

nº 818/2021, que requer informações referentes ao cronograma das reuniões
realizadas pela Comissão de Contingenciamento e Prevenção ao Coronavírus Covid-19, criada pelo Decreto Municipal nº 7.240/2020. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.794/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar estudos para o alargamento da Rua Vitório Christoni, a partir da linha
férrea, antiga COIMBRA, até a rotatória da confluência com a Rua Henrique Pontara.
1.795/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 74/2021, que solicita instalação
de mais postes de iluminação pública na área verde I, situada na Rua Henrique
Terçariol. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.796/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de troca da fiação elétrica do Tiro de Guerra 02026. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.797/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de se construir ciclovias interligando o Parque
Minas Gerais ao Distrito Industrial Oriente Mori. Requerimento do Vereador José
Roberto Tasca: 1.798/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
conceder autorização para embarque e desembarque, fora dos pontos de parada de
ônibus estabelecidos, a passageiros que tenham mobilidade reduzida, deficiência
visual, gestantes e idosos. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
1.799/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
melhorias no dispositivo de escoamento de águas pluviais na Rua do Expedicionário,
conforme especifica. 1.800/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma
de execução de melhorias no dispositivo de escoamento de águas pluviais na Rua
Maria Cavezalli Mella, próximo ao nº 109, no Jardim Matilde. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.801/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 181/2021, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar um Centro de Educação Ambiental no antigo horto municipal, com
quiosque, academia de saúde e pista de caminhada, transformando o local em um
ECOPARQUE. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.802/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça situada na Avenida Santino
Brianezi, esquina com a Rua Henrique Pontara, no Jardim Santa Fé. Requerimento
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.803/21 - Requer informações sobre o
projeto e o cronograma de execução de manutenção nos equipamentos da academia
instalada no Sistema de Lazer Maurício Carnevalle, no Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.804/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria
entre a Prefeitura Municipal e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para
construção de ciclovias às margens da Rodovia Raposo Tavares, em toda a sua
extensão, desde o Distrito Industrial Oriente Mori até as proximidades da ponte do
Rio Pardo, no município de Ourinhos. Requerimentos da Vereadora Roberta
Stopa: 1.805/21 - Requer o envio dos processos de compensação ambiental dos anos
de 2018, 2019, 2020 e 2021. 1.806/21 - Requer informações sobre o cumprimento da
Lei Municipal nº 6.664/2021, que dispõe sobre a publicização dos Conselhos
Municipais e Comitês do Poder Executivo no site oficial do Município. 1.807/21 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.054/2021, que requer informações
referentes ao quantitativo e à idade das pessoas internadas nas UTIs da Associação
Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos por Covid-19. Requerimento do Vereador

Giovanni Gomes de Carvalho: 1.808/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de alteração de trânsito na Rua Antônio Zaki Abucham, para mão única de direção,
no sentido bairro (Vila Boa Esperança) até a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.809/21 Requer informações sobre a possibilidade de se promover exames de próstata à
população nos postos, tendo em vista a campanha "Novembro Azul". Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.810/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se afixar cartazes ou placas
em todas as unidades de saúde, informando a população sobre como impetrar
recursos junto ao Ministério Público requerendo ao Estado os medicamentos de alto
custo não fornecidos. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.811/21 Requer informações, junto à Administração Municipal e ao Setor de Obras, através de
cópias de documentos da empresa contratada para realizar recapeamento asfáltico na
Rua Onofre Alves Moreira, bem como cópia sobre espessura da camada de rolamento
do asfalto que fora realizado na referida rua. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.812/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se trocar o
madeiramento e as telhas do Tiro de Guerra 02-026. Requerimento do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 1.813/21 - Requer informações da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL - sobre a possibilidade de se realizar a troca de
transformador na rotatória da Avenida Vitalina Marcusso, visando regularizar a
iluminação no trecho da referida via pública utilizada como acesso ao AME "Dr.
Paulo Cesar Saldanha Rodrigues" e à FATEC, bem como por pessoas que se
exercitam na pista de caminhada. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.814/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Rua Raphael Noschesi Jardim Paris. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Valter do Nascimento: 1.403/21 - Solicita troca de
lâmpadas queimadas na Rua Jorge Tibiriçá, em frente aos nº s 43 e 63. 1.404/21 Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Jorge Tibiriçá, em trecho próximo aos nº s
43 e 63. 1.405/21 - Solicita limpeza na passagem de nível da Rua Benjamin Constant.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.406/21 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante na Rua José Maia de Oliveira - Vicentino,
próximo ao n° 536. Indicações do Vereador José Roberto Tasca: 1.407/21 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próxima ao
nº 2.072 e da rotatória nos arredores da Faculdade Estácio de Sá e da Vidraçaria
Engevidros. 1.408/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Atta
Haddad, próximo ao n° 60. Indicações do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
1.409/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE e faixa de pedestre) no
cruzamento das Ruas Ângelo Sedassari e Moacir Cassiolato. 1.410/21 - Solicita
pintura de sinalização de solo (PARE e faixa de pedestre) no cruzamento das Ruas
Ângelo Barone e João de Pontes - Vila Soares. Indicações do Vereador Cícero de
Aquino: 1.411/21 - Solicita troca de lâmpada na Rua Alberto Mori, em frente ao nº
30, esquina com a Rua Renato Mota, na Vila Boa Esperança. 1.412/21 - Solicita troca
de lâmpada queimada na Rua Agostinho Paiva, defronte ao nº 475, próximo à viela.

1.413/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Vereador Felismino Vieira,
defronte ao nº 550 - postes n°s 9243 e 091118 - Jardim das Paineiras. 1.414/21 Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Chavantes, defronte ao nº 175 - poste
12/134 - Jardim Matilde. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.415/21
- Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo), na
Rua Paraná, próximo ao nº 811, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta
velocidade. 1.416/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou
outro dispositivo) na Rua Raphael Noschesi, no Jardim Paris, a fim de coibir o
tráfego de veículos em alta velocidade. 1.417/21 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em quatro postes na Rua Pedro Alexandre, próximo ao nº 782 - Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.418/21 - Solicita troca da iluminação, por lâmpadas de LED, no Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. A
Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção de Todos
Vereadores: 413/21 - De pesar pelo falecimento do ex-Vereador Cantídio Prudêncio
do Rosário. Moção do Vereador Fernando Rosini: 414/21 - De congratulações à
Academia Life In Motion, que desde 2017 vem proporcionando saúde física e mental
com ótima qualidade de vida para seus alunos na cidade de Ourinhos. Moção do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 415/21 - De pesar pelo falecimento de Paulo
Batista Leite. Moções do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 416/21 - De
congratulações à Sra. Rose Galego, pelos 33 anos de excelentes serviços na direção
de 8 escolinhas de futebol em nosso Município, cooperando na formação,
socialização, bem como no desenvolvimento do espírito de liderança e respeito de
jovens. 417/21 - De congratulações e aplausos ao Sr. Robson Enéias Messias da
Silva, pelos 6 anos de atividades do Salão de Cabeleireiro e Barbearia, prestando
excelentes serviços em nosso Município. 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. Fez pedido de destaque a Senhora Vereadora Roberta
Stopa dos Requerimentos nº s 1.805 e 1.806/2021. Não havendo mais pedido de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.792 a 1.814
e as Moções nº s 414, 416 e 417/21 com exceção das matérias destacadas. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, José Roberto Tasca,
Roberta Stopa, Raquel Borges Spada, Valter do Nascimento, Anísio Aparecido
Felicetti e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. 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. 1.805/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer o

envio dos processos de compensação ambiental dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.
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. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 1.806/2021 de autoria da Vereadora
Roberta Stopa que requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº
6.664/2021, que dispõe sobre a publicização dos Conselhos Municipais e Comitês do
Poder Executivo no site oficial do Município. 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. Na sequência, fizeram o uso da
tribuna livre os Senhores Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho, Anísio Aparecido
Felicetti e Roberta Stopa. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o
Primeiro Secretário assumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi dada a
continuidade do uso da tribuna livre. Fizeram o uso da palavra as Senhores
Vereadoras Raquel Borges Spada e Nilce Araujo Garcia, os Senhores Vereadores
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Éder Júlio Mota. Fim do horário do
expediente, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou do plenário a suspensão do
intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos. O Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por
unanimidade. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos, 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. Não havendo
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra na tribuna
livre os Senhores Vereadores Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
Não havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Trigésima Nona 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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