ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 vigésimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às
dezessete horas e onze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim,
localizado na Rua do Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua
Quadragésima Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o
Senhor Santiago de Lucas Angelo. O Senhor Presidente informou que durante o
intervalo da presente sessão ordinária será feita a entrega do Diploma Comemorativo
à AADF – Associação de Assistência ao Deficiente Físico de Ourinhos, que no ano de
2021 completa 43 anos de fundação com brilhante atuação na prestação de serviços
assistenciais e na defesa dos direitos sociais às pessoas com deficiências e suas
famílias. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada dos Senhores
Vereadores para verificação do quórum regimental. 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 pelo falecimento da Sra.
Denise Perez Martins. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo também
prestou homenagem ao falecimento do Sr. Ibrahim Roberto Ribeiro Abujamra.
Atendendo o pedido do Sr. Vereador Cícero de Aquino, o Sr. Presidente declarou um
minuto de silêncio com profundos sentimentos de todos os membros desta Casa de
Leis para todos os familiares e amigos dos munícipes citados. O Senhor Presidente
colocou em votação a Ata da Trigésima Nona 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. 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 nº s 1.152 e 1.153/2021 do Vereador Alexandre
Araujo Dauage; Requerimentos nº s 1.314, 1.466, 1.470/2021 do Vereador Alexandre

Florencio Dias; Requerimentos nº s 1.092, 1.252, 1.253, 1.265, 1.299, 1.312, 1.359 e
1.683/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 768, 1.326,
1.584, 1.606, 1.634, 1.707 e 1.708/2021 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimento nº 1.432/2021 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 1.215,
1.735/2021 do Vereador Fernando Rosini; Requerimento nº 1.230/2021 do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; Requerimentos nº s 1.611, 1.720, 1.727,
1.728/2021 do Vereador José Roberto Tasca; Requerimento nº 1.425/2021 da
Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s 1.365, 1.469, 1.476, 1.480,
1.570, 1.685, 1.729 e 1.730/2021 da Vereadora Roberta Stopa; Requerimentos nº s
1.407 e 1.451/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo; Requerimento nº
1.246/2021 dos Vereadores Fernando Rosini e Santiago de Lucas Angelo;
Requerimento nº 1.483/2021 dos Vereadores Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada e
Valter do Nascimento; Requerimentos nº s 1.408 e 1.456/2021 dos Vereadores Raquel
Borges Spada, Alexandre Araujo Dauage, Anísio Aparecido Felicetti e Giovanni
Gomes de Carvalho. Ofício Nº 029/2021/Gerência de Compras, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, que encaminha processos de
compras e serviços referentes ao mês de outubro de 2021. 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 96/2021 do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho que reconhece o título oficial de Rainha Efetiva e
Eterna do município de Ourinhos à Nossa Senhora de Guadalupe, nos termos do
Decreto nº. 257, de 12 de dezembro de 1961, e dá outras providências. Projeto de
Lei nº 97/2021 do Prefeito Municipal que autoriza convênio de cooperação técnica
com a União, representada pela Superintendência da Receita Federal da 8ª Região
Fiscal. Mensagem do Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº 76/2021, que estima
a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2022 e dá
outras providências. O Senhor Presidente informou que as matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres
conforme determina o regimento interno. Dando continuidade, foram apresentadas as
matérias relativas à 40ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos (O Senhor Presidente retificou que houve a inversão
da leitura dos resumos dos expedientes com a dos requerimentos): Requerimentos
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.815/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.181/2021, que solicita implantação de redutor de velocidade (quebramolas) na Rua Manoel Vieira Júnior, defronte à Praça Presidente Tancredo de
Almeida Neves, no Jardim Europa. 1.816/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 369/2021, que solicita pintura de sinalização de solo e instalação de
placas de sinalização de trânsito no entorno do Mercado Municipal, localizado na
Rua Miguel Vita. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.817/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar melhorias
nos sanitários do Velório Municipal. Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa:

1.818/21 - Requer informações sobre o cumprimento da lista de chamada dos/as
candidatos/as aprovados/as no concurso 01/2019 de 23/07/2019. 1.819/21 - Requer
informações quanto ao projeto de recuperação e revitalização da área com erosão da
Água da Veada, assim como as plantas e projetos dos Parques Lineares da Água da
Veada e dos Córregos dos Jardins Oriental e Matilde e a planta e o projeto do Centro
de Controle de Zoonoses (CCZ). Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.820/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Guarda Municipal de
Ourinhos permanecer por mais tempo no Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.821/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de não se gastar dinheiro público com carnaval em Ourinhos em 2022.
Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.822/21 - Requer informações
sobre as providências executadas em relação ao combate à proliferação de animais
peçonhentos (cobras, escorpiões, aranhas, etc), haja vista o grande número de
ocorrências informadas por parte de munícipes. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 1.823/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudo
financeiro no sentido de se efetuar o rateio aos profissionais da educação do superávit
dos recursos do FUNDEB como reconhecimento pela produtividade e como
incentivo aos profissionais da educação da rede municipal de Ourinhos-SP, que
estejam em pleno exercício de suas funções. Requerimentos do Vereador José
Roberto Tasca: 1.824/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura
fazer um estudo para utilizar placas de energia solar nos prédios públicos. 1.825/21 Requer estudos sobre a possibilidade de se criar o Cartão Receita, possibilitando a
renovação automática das receitas médicas para retirada de medicamentos por
pacientes com doenças crônicas. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.826/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza
e pintura do Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão). Requerimento da
Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.827/21 - Requer informações sobre o
atendimento ao Requerimento nº 439/2021 e à Indicação nº 258/2021, que solicitam a
instalação de câmeras de videomonitoramento e limpeza periódica do Lago Maria
Aparecida Pedrotti Gomes, pois está todo poluído com garrafas e lixo, bem como
requer informações relativas a fato registrado de maus-tratos e morte de animal (pato)
que vive naquele habitat, noticiado pela imprensa. Requerimento da Vereadora
Roberta Stopa: 1.828/21 - Requer um relatório de acompanhamento das mudas de
árvores plantadas nos últimos 2 anos, informando a localização, a pega dessas mudas
e a necessidade de substituição, além de informações sobre a rega e manutenção das
mesmas. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.829/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação de Natal no Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 1.830/21
- Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área verde do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.831/21 - Requer as portarias com as
nomeações dos/as conselheiros/as de todos os Conselhos Municipais de Ourinhos.
Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.832/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.016/2021, que solicita roçada e limpeza na Rua Salim

Abuhamad, próximo ao nº 251, a fim de combater a proliferação de escorpiões no
local. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.419/21 - Solicita roçada e
limpeza geral na praça do Residencial Recanto dos Pássaros III. 1.420/21 - Solicita
pintura de sinalização de solo em todas as ruas do Jardim Josefina. Indicações do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.421/21 - Solicita substituição
de lâmpada inoperante na Avenida Henrique Migliari, próxima ao n° 730. 1.422/21 Solicita substituição de lâmpada inoperante na Alameda Vereador e Presbítero
Salomão de Moraes. 1.423/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na
Avenida Vitalina Marcusso, próxima à rotatória que dá acesso ao AME. 1.424/21 Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Fábio Francisco Bordim de
Camargo, próxima ao n° 633. 1.425/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na
Alameda José da Cruz Thomé. 1.426/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na
Rua Maria Pastora da Silva, no Jardim São Judas Tadeu. 1.427/21 - Solicita visita
sanitária na Rua Maria Cavezalli Mella, no Jardim Matilde, pois há relatos sobre o
aparecimento de muitos escorpiões, devido a via ser próxima ao córrego. 1.428/21 Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho, defronte
ao nº 853, no Parque Minas Gerais, paralela com a Rodovia Raposo Tavares, próxima
ao Posto Machado. 1.429/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua
José Benedito Frederico - Jardim Anchieta. Indicação do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 1.430/21 - Solicita limpeza de boca de lobo no cruzamento das
Ruas Rui Barbosa e Campos Salles, considerando que os moradores reclamam do
intenso mau cheiro que exala nas adjacências. Indicação do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.431/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Fernão
Dias Paes Leme - Jardim dos Bandeirantes. Indicações do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.432/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua
Nelson Marcelino da Silva - "Capitão", no Parque Pacheco Chaves. 1.433/21 Solicita melhorias no pavimento asfáltico em frente à entrada da EMEF "Profa. Nilse
de Freitas". 1.434/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Dr. Antônio
Prado, na altura do nº 1.569. A Segunda Secretária realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 418/21 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Sebastiana de Paula Bento, aos 101 anos de idade.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 419/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Hélio Marcos Madeira. Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 420/21
- De pesar pelo falecimento da Sra. Ana Cristina Ferreira. Moção do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 421/21 - De congratulações e aplausos à
Ourimadeiras Casa e Construção, pelos relevantes serviços prestados à população de
Ourinhos e região. Moção de Todos Vereadores: 422/21 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Ibraim Roberto Ribeiro Abujanra, ex-vereador e presidente da Câmara de
Ourinhos. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 423/21 - De congratulações
ao servidor Almir Cerqueira leite, concursado desde 11 de novembro de 1991. Moção
do Vereador Cícero de Aquino: 424/21 - De pesar pelo falecimento de Celso Garcia
Alves. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 425/21 - De congratulações
e aplausos aos membros da Comunidade São Carlos e Paróquia São José, pela
realização da 6ª edição da Festa da Mandioca no dia 13 de novembro, evento de

grande sucesso em nosso município, contando também com a presença de vários
munícipes das cidades da região. Moção do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 426/21 - De congratulações à JM9 Construtora, pelos relevantes serviços
prestados a nossa população, gerando empregos e participando do desenvolvimento
de nossa cidade. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 427/21 - De congratulações
e aplausos à Sra. Valéria Marafioti, proprietária mais antiga de banca do Centro
Popular de Compras "Camelódromo". Moção do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 428/21 - De congratulações e aplausos à Franquia Premium de Implantes,
pela inauguração da Clínica Oral Unic Ourinhos, especializada em implantodontia e
com procedimentos de estética orofacial, como lentes de contato dental, ortodontia,
alinhadores invisíveis, botox, bichectomia, entre outros, parabenizando o novo
empreendimento no 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. Fizeram pedidos de destaque o Senhor Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva dos Requerimento nº 1.821/21; a Senhora Vereadora Roberta
Stopa dos Requerimentos nº s 1.818 e 1.819/2021; a Senhora Vereadora Raquel
Borges Spada dos Requerimentos nº s 1.829 e 1.820/2021 e a Senhora Vereadora
Nilce Araujo Garcia dos Requerimentos nº s 1.822, 1.827 e 1.832/21. Não havendo
mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº
s 1.815 a 1.833/21 e as Moções nº s 421, 423 e 425 a 428/21, com exceção das
matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores José Roberto
Tasca, Anísio Aparecido Felicetti, Roberta Stopa, Nilce Araujo Garcia, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Cícero de Aquino. Não havendo mais quem queira se
manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que conforme
fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo
Municipal tem prazo de até 15 dias para responder as informações solicitadas através
de requerimentos. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação as
matérias destacadas da presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 1.818/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações sobre o
cumprimento da lista de chamada dos/as candidatos/as aprovados/as no concurso
01/2019 de 23/07/2019. 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.
1.819/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações quanto ao
projeto de recuperação e revitalização da área com erosão da Água da Veada, assim
como as plantas e projetos dos Parques Lineares da Água da Veada e dos Córregos
dos Jardins Oriental e Matilde e a planta e o projeto do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ). 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. 1.820/2021 de autoria

da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade da
Guarda Municipal de Ourinhos permanecer por mais tempo no Terminal Rodoviário
de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 1.821/2021 de autoria do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer informações sobre a possibilidade
de não se gastar dinheiro público com carnaval em Ourinhos em 2022. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José
Roberto Tasca, Roberta Stopa, Raquel Borges Spada, Cícero de Aquino e Éder Júlio
Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
1.822/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer informações
sobre as providências executadas em relação ao combate à proliferação de animais
peçonhentos (cobras, escorpiões, aranhas, etc), haja vista o grande número de
ocorrências informadas por parte de munícipes. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.827/2021 de autoria Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer
informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 439/2021 e à Indicação nº
258/2021, que solicitam a instalação de câmeras de videomonitoramento e limpeza
periódica do Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes, pois está todo poluído com
garrafas e lixo, bem como requer informações relativas a fato registrado de maustratos e morte de animal (pato) que vive naquele habitat, noticiado pela imprensa.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Nilce Araujo Garcia, Alexandre
Araújo Dauage, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e 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.
1.829/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar iluminação de Natal no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 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. 1.832/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.016/2021, que solicita roçada e limpeza na Rua Salim
Abuhamad, próximo ao nº 251, a fim de combater a proliferação de escorpiões no
local. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o
Primeiro Secretário assumisse a presidência da presente sessão. Reaberta a sessão, o
Senhor Presidente consultou a Segunda Secretária se havia orador inscrito para o uso
da tribuna livre. O Sr. Presidente solicitou à Segunda Secretária que assumisse a
presidência da sessão ordinária para que o mesmo fizesse o uso da palavra. Reaberta
a sessão, fez o uso da tribuna livre o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Em
seguida, a Senhora Presidente suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de

Lucas Angelo reassumisse a sessão. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade do uso
da tribuna livre. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e
Raquel Borges Spada. 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 estava encerrado. O Primeiro
Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do
quórum regimental: Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini,
Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José
Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges
Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze
Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na ordem do dia, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 81/2021 dos Vereadores Raquel Borges
Spada e José Roberto Tasca 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. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges
Spada, José Roberto Tasca e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Não havendo
mais quem queira se manifestar, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Por ter sido apresentada Emenda ao Projeto de Resolução nº 22/2021
o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura da
proposição antes de deliberar a referida matéria: EMENDA N°. 01
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Resolução n° 22/2021 de iniciativa dos
Vereadores José Roberto Tasca, Nilce Araujo Garcia e Alexandre Araujo 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. Senhor Presidente, Proponho à Mesa, ouvido o douto Plenário, nos
termos regimentais, com fundamento no artigo 151 do Regimento Interno, a seguinte
Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nº 22/2021, de iniciativa dos
Vereadores José Roberto Tasca, Nilce Araujo Garcia e Alexandre Araujo 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, alterando o Artigo 1º do referido projeto, nos seguintes termos: "Art. 1º.
– Fica instituído o “Selo Protetor/Cuidador AUAU-MIAU” no âmbito do Município
de Ourinhos, a ser conferido, anualmente, aos influenciadores digitais que contribuem
com ações que angariam doações de alimentos e verbas para tratamento, acolhimento
e manutenção de animais, bem como desempenhem projetos direcionados à doação e
à defesa dos direitos dos animais, desde que devidamente cadastrados nos órgãos
competentes e com o exercício de sua atividade regular conforme os preceitos da
legislação pertinente”. Justificativa: Propomos a modificação no teor do Artigo 1º. do
Projeto de Resolução nº 22/2021, com a finalidade de destinar o “Selo
Protetor/Cuidador AUAU-MIAU” aos influenciadores e pessoas que desempenhem
projetos direcionados à doação e à defesa dos direitos dos animais, “desde que
devidamente cadastrados nos órgãos competentes e com o exercício de sua atividade
regular conforme os preceitos da legislação pertinente”, a fim de destinar o Selo para

quem realmente trabalha na causa. Diante disso, solicitamos o apoio dos nobres pares
para a sua aprovação. Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2021, Nilce Araujo
Garcia. Realizada a leitura da Emenda, o Senhor Presidente nomeou a Sra. Vereadora
Raquel Borges Spada para atuar como relatora especial à Emenda, ficando suspensa a
sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do parecer à Emenda: Parecer do relator especial à
Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) apresentada ao Projeto de Resolução nº 22/2021.
Senhor Presidente, após analisar a EMENDA Nº 01 (MODIFICATIVA), de iniciativa
da Vereadora Nilce Araujo Garcia, que altera o Artigo 1º do Projeto de Resolução nº
22/2021, 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. Declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões,
em 22 de novembro de 2021. Raquel Borges Spada – Relatora. Com parecer
favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão, primeiramente, a Emenda
n° 01 (MODIFICATIVA), de iniciativa da Vereadora Nilce Araujo Garcia ao Projeto
de Resolução nº 22/2021 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. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Nilce Araujo
Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocada em votação a
Emenda, APROVADA por unanimidade. Com a inserção da Emenda
MODIFICATIVA aprovada, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Resolução nº 22/2021 de autoria dos Vereadores José Roberto Tasca, Nilce Araujo
Garcia e Alexandre Araujo Dauage, 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. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores José Roberto Tasca, Alexandre Araújo Dauage, Raquel Borges
Spada e Anísio Aparecido Felicetti. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra na tribuna livre os Senhores Vereadores .
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
Quadragésima 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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