ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA 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 sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas
e cinco 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 Segunda
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de
Lucas Angelo. O Senhor Presidente informou que durante o intervalo regimental
desta sessão ordinária será realizada, conforme estabelecido pela Moção nº 413/2021,
de autoria de todos os Vereadores, entrega de placa em homenagem ao ex-Vereador
Cantídio Prudêncio do Rosário, recentemente falecido, a ser recebida por seus
familiares. Para dar início aos trabalhos legislativos, o Primeiro Secretário realizou a
chamada 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, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária e informou que o Expediente
ficará reduzido a trinta minutos, contados do final da votação da Ata, conforme
Artigo 214 do Regimento Interno, devido à apreciação, em primeiro turno, do Projeto
de Lei Orçamentária, enquanto que a Ordem do Dia será reservada, exclusivamente,
para discussão e votação da matéria supra. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Yanara
Thaís Bueno da Silva Castro. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido
Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. José Osvaldo dos
Santos. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Luiz Gustavo. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Yanara Thaís Bueno da Silva Castro. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
do Sr. Pedro Aleixo. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo também
solicitou um minuto de silêncio ao Sr. Sidnei Antunes. 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. Dando sequência, o Sr. Presidente colocou em votação
a Ata da Quadragésima Primeira 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 à
Segunda Secretária e que para o uso da palavra para explicação pessoal, 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. Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura do Ofício 432/2021, enviado
pelo gabinete da Deputada Estadual Marcia Lia, de nota encaminhada à esta
Edilidade pelos Procuradores do Município de Ourinhos, do Ofício 97/2021 da
Ordem dos Advogados do Brasil-SP – Subseção de Palmital (SP) e do Ofício 85/2021
da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Jacarezinho (PR); todos contendo
manifestações acerca de fatos ocorridos durante a 41ª Sessão Ordinária desta
Edilidade, em 29 de Novembro de 2021: Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo – Deputada Marcia Lia – PT. Moção de Desagravo, São Paulo, 02 de
Dezembro de 2021. Ofício 432/2021-Exmo. Sr. Santiago de Lucas Angelo –
Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos – SP. Excelentíssimo Senhor
Presidente. A deputada estadual Márcia Lia emite Moção de Desagravo à vereadora
Roberta Stopa, do Coletivo Enfrente, de Ourinhos, pela forma desrespeitosa pela qual
um procurador jurídico da Câmara dirigiu-se a ela, após esta ter feito
questionamentos do parecer jurídico que recusou suas 16 emendas apresentadas ao
orçamento municipal de 2022. Ademais, regimentalmente o procurador não poderia
ter ocupado a tribuna da Casa para rebater tais questionamentos, causando estranheza
a decisão do presidente da Câmara em permiti-lo. Na tentativa de desqualificar a
vereadora, o procurador dirige-se a ela de forma jocosa questionando-a por esta não
ter “OAB”, qualificando seu questionamento como “político”, entre outras críticas.
Cumpre parabenizar a vereadora que, em seu primeiro ano de mandato, apresentou 16
emendas à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e ao PPA (Plano Plurianual)
retirando recursos da publicidade oficial e remanejando para a saúde pública, como a
compre de medicamentos, entre outras propostas que beneficiariam a população de
Ourinhos. A vereadora teve suas 16 emendas rejeitadas. Inadmissível que a vereadora
seja desrespeitada por exercer exemplarmente sua função. A violência política contra
as mulheres, também dentro do Parlamento, tem sido cada vez mais comuns, mas
absolutamente inaceitáveis. Cumpre ao presidente da Casa reparar o precedente de
abrir, durante a sessão, espaço para servidor público tentar desqualificar uma
parlamentar que representa a população de Ourinhos. Assim sendo, pelo sentimento
de mais elevada estima e espírito público que nos une, renovo meus sinceros votos de
agradecimento. Cordialmente, Márcia Lia – Deputada Estadual – PT/SP. Ourinhos,
06 de dezembro de 2021. Ao Excelentíssimo Sr. Santiago de Lucas Angelo –
Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Os advogados públicos que esta
subscrevem, atuantes no âmbito do Município de Ourinhos vêm, por meio da
presente nota, se manifestar acerca dos fatos envolvendo a Exma. Sra. Vereadora
Roberta Stopa e o Exmo. Sr. Dr. João Paulo Penha, ocorridos na 41ª Sessão Ordinária
do Poder Legislativo Municipal, no dia 29 de novembro de 2021. É certo que a
Constituição Federal outorga imunidade aos parlamentares por quaisquer de suas
opiniões, a fim de que possam bem exercer o seu papel de representantes da
sociedade com liberdade e independência. Por outro lado, a Constituição Federal, em

seu art. 133, dispõe que “O advogado é indispensável à administração da justiça,
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites
da lei”. Tal disposição constitucional, indubitavelmente, é inteiramente aplicável aos
advogados públicos e pretende materializar sua autonomia técnica para o bom
desenvolvimento de suas atribuições, inclusive quando da emissão de seus pareceres,
que se tratam de manifestações técnicos-jurídicas sobre assuntos submetidos à sua
consideração, com caráter meramente opinativo. É de rigor que seja respeitada a
autonomia técnica dos advogados públicos/pareceristas, a fim de que possam cumprir
fielmente suas atribuições conferidas por lei. Indubitável, ainda, que cabe ao
advogado público a defesa de sua autonomia e imunidade técnico-funcional,
conforme determina o artigo 31, § 1º e 2º, da Lei n 8906/1994 (Estatuto da OAB),
que impõe: “O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em
qualquer circunstância” e que “Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a
qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no
exercício da profissão.” Pondera-se, assim, que é imprescindível a manutenção do
respeito recíproco nos debates, bem como do patamar elevado nas discussões,
priorizando-se a formalidade e a técnica, em detrimento de opiniões e sentimentos
pessoais, inclusive porque o compromisso de todo e qualquer agente público é com o
interesse público primário, com a preservação da lei e do Estado Democrático de
Direito. Somente uma atuação harmônica levará às soluções que melhor atendam aos
interesses da população, sempre em consonância com os preceitos fundamentais e
com os princípios administrativos basilares. Andressa de Oliveira Siqueira. Athos
Renan Martins Fernandes, Francine Silen Garcia Barbosa, Gustavo Henrique
Paschoal, Luiz Fernando Vecchia, Priscila Aparecida Ehrlich, Raphael Rodrigues
Dobins, Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca. Ofício nº 97/2021 – “MP” –
Palmital, 06 de dezembro de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente. A 137ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo, por este
Presidente que esta subscreve, vem por meio deste, na defesa da classe que preside,
prestar apoio à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Ourinhos, a qual é
integrada por advogado inscrito perante esta Subseção, ao brilhante exercício da
profissão, sempre respeitando e cumprindo com seus deveres, direitos e prerrogativas.
Há de se ressaltar que nos termos da Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 1994, a
atividade de consultoria e assessoramento jurídico é privativa da advocacia, sendo o
advogado inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Ainda, o
Título I, Capítulo II da referida norma legal atribui o dever de as autoridades,
servidores e serventuários dispensarem ao advogado, no exercício da profissão,
tratamento compatível com a dignidade da advocacia. O mesmo capítulo garante ao
profissional inscrito nos quadros da ordem o direito de falar, sentado ou em pé, em
juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da Administração Pública ou do
Poder Legislativo. Assim, elogiável a atitude da Procuradoria na Defesa de suas
prerrogativas e direitos. Doutro lado, repudia-se qualquer tentativa, de quem seja, de
tolher os direitos de um membro da classe, sendo inadmissível qualquer dúvida
quanto a sua independência funcional e comprometimento com a estrita legalidade.
Por fim, ressalto que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma Instituição Apartidária,
que tem como princípio básico a defesa do serviço do interesse público e,

principalmente, a defesa dos direitos e prerrogativas do advogado, quando impedido,
atacado e/ou embaraçado no exercício de sua função. Atenciosamente, João Francisco
Gonçalves – Presidente ao Exmo. Sr. Santiago de Lucas Angelo – Presidente da
Câmara Municipal de Ourinhos-SP. Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de
Jacarezinho. Jacarezinho, 06 de dezembro de 2021. Ofício 85/2021. Prezado Senhor
Presidente, venho através do presente, na qualidade de Presidente da Subseção de
Jacarezinho, Seccional do Paraná, manifestar solidariedade aos Doutores JOÃO
PAULO PENHA e ao Dr. GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA, em relação ao
fato o ocorrido na Sessão Ordinária do último dia 29 de novembro de 2021, quando a
Vereadora Roberta Stopa, fazendo uso da palavra, veio em plenário, não se
conformando com o Parecer Técnico-Jurídico desfavorável emitido pelos Ilustres
Procuradores, em relação às Emendas aos Projetos de Leis Orçamentários relativos
ao PPA e LDO propostas pela Ilustre Vereadora. Saliento, que os Ilustres
Procuradores no exercício de suas obrigações, vieram a proferir o Parecer TécnicoJurídico com base na legislação vigente e aplicável a espécie em questão, tratando-se
de opinião técnica, passível de revisão e aprovação pelos ilustres membros desta Casa
Legislativa, motivo pelo qual, entende que as palavras dirigidas pela Vereadora aos
Procuradores foram de forma indevida e sem qualquer fundamento legal. Aproveito a
oportunidade para parabenizar esta Casa Legislativa por ter concedido ao Dr. João
Paulo Penha, inscrito nesta Subseção OAB/PR nº 62.603 (Seccional do Paraná), o
direito ao uso da palavra em plenário na ocasião, conforme estabelece o Código de
Ética da OAB, uma vez que, conforme preceito constitucional, todo Advogado, quer
seja público ou privado, vem a ser essencial à promoção da justiça e, no exercício de
usas funções, não podendo sofrer pressões de qualquer ordem. O que de acordo com
o § 2º, do artigo 7º da Lei nº 8.906/94, garante que “o advogado tem imunidade
profissional, não constituído injúria, difamação puníveis qualquer manifestação de
sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das
sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer”. Por fim, ressalto
que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma Instituição Apartidária, que tem como
princípio básico a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, dentre os
quais destaca-se a defesa do serviço do interesse público e, principalmente, a defesa
dos direitos e prerrogativas do advogado, quando impedido, atacado e/ou embaraçado
no exercício de sua função. Atenciosamente, Dirceu Rosa Junior – OAB/PR nº
22.275 – Presidente da Subseção da OAB de Jacarezinho – PR. A seguir, o Senhor
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 1.565, 1.709 e 1.734/2021 do Vereador Alexandre Araújo
Dauage; Requerimentos nº s 1.373, 1.713, 1.748, 1.756 e 1.757/2021 do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 1.571, 1.577, 1.582, 1.588, 1.593,
1.596, 1.597, 1.599, 1.600, 1.604, 1.619, 1.630, 1.631, 1.642, 1.644, 1645, 1.646,
1.647, 1.648, 1.649, 1.650, 1.656, 1.668, 1.669, 1.673, 1.674, 1.675, 1.677, 1.678,
1.679, 1.680, 1.681, 1.682, 1.686, 1.687, 1.688, 1.690, 1.691, 1.692, 1.693, 1.694,
1.695, 1.696, 1.697, 1.698, 1.699, 1.700, 1.701, 1.702, 1.705, 1.706, 1.714, 1.717 e
1.731/2021 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº 1.710/2021 do Vereador
Fernando Rosini; Requerimento nº 1.718/2021 do Vereador Guilherme Andrew

Gonçalves da Silva; Requerimento nº 1.723/2021 do Vereador José Roberto Tasca;
Requerimento nº 1.608/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimentos nº
s 1.550 e 1.832/2021 da Vereadora Nilce Araujo Garcia; Requerimentos nº s 1.796 e
1.812/2001 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s 1.779 e
1.780/2021 da Vereadora Roberta Stopa; Requerimentos nº s 1.820 e 1.827/2021 dos
Vereadores Raquel Borges Spada e Nilce Araujo Garcia; Requerimento nº 1.788/2021
dos Vereadores Roberta Stopa, Nilce Araujo Garcia e Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva. E-mail da Assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado
de São Paulo, de 30/11/2021, referente ao Ofício SDR-EXP-2021/0877 – em resposta
ao Requerimento nº 1.317/2021, da Vereadora Raquel Spada, sobre a implantação no
Município do Projeto Casa da Mulher; E-mail da Deputada Estadual do Partido dos
Trabalhadores (PT), Márcia Lia, de 02/12/2021, que encaminha o Ofício 432/2021
referente à Moção de Desagravo ao episódio ocorrido no último dia 29/11/2021 nesta
Casa de Leis, e que solicita o encaminhamento da referida moção a todos os
Vereadores desta Edilidade; Ofício SMPF – nº 139/2021, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, que encaminha Boletins de Caixa e Diários de
Tesouraria da Prefeitura Municipal, referentes a o período de 01/10/2021 a
29/10/2021, dos nº s 186 ao 205. 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 102/2021 da Vereadora Nilce Araujo Garcia que proíbe o
uso permanente de correntes em animais domésticos no município de Ourinhos e dá
outras providências. Projeto de Lei nº 103/2021 do Vereador Alexandre Araújo
Dauage que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Roberto Gandolpho
Constante). Projeto de Lei Complementar nº 21/2021 do Vereador Éder Júlio Mota
que altera o Artigo 128 da Lei Complementar nº 990, de 3 de julho de 2018. Projeto
de Lei Complementar nº 22/2021 do Prefeito Municipal que dispõe sobre a
revogação de outorga à Superintendência de Água e Esgoto - SAE, referente aos
serviços de coleta de lixo e limpeza pública, e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 23/2021 do Prefeito Municipal que dispõe sobre autorização à
Fazenda Pública Municipal para celebrar acordos com empresas instaladas nos
Distritos Industriais I, II, III e IV. Projeto de Lei Complementar nº 24/2021 do
Prefeito Municipal que dispõe sobre autorização à Fazenda Pública Municipal para
celebrar acordo com empresa Pardal Aviação Agrícola LTDA. Projeto de Resolução
nº 24/2021 de autoria do Vereador Santiago de Lucas Angelo que dispõe sobre
alteração do § 4º do artigo 166, da Resolução n°. 04, de 9 de junho de 1993
(Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos). O Senhor Presidente
informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres, de acordo com o
mandamento regimental. A seguir, foram apresentadas as matérias relativas à 42ª.
Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.860/21 -

Requer informações sobre a possibilidade de se instituir uma cooperativa de saúde
formada por servidores públicos municipais com vistas ao oferecimento de mais
especialidades médicas na Clínica do Servidor - Policlínica. Requerimento dos
Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Nilce Araujo Garcia: 1.861/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de se criar um portal para cadastro de animais, de
forma a se estabelecer um registro geral abrangendo todos os cães e gatos maiores de
3 meses, com o intuito de facilitar a localização de tutores de animais domésticos
perdidos. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.862/21 - Requer
informações quanto ao cronograma de execução de limpeza e roçada nas áreas verdes
e institucionais situadas em diversos pontos do Jardim das Paineiras. Requerimento
dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada: 1.863/21 Requer informações, junto ao Hospital do Câncer de Ourinhos, visando esclarecer
quais tipos de atendimento a instituição está credenciada para prestar; e também
sobre o limite disponível para pacientes de Ourinhos (SUS e Sistema CROSS) que
fazem radioterapia e quimioterapia. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.864/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.041/2021, que
requer informações sobre a possibilidade de se proceder, com urgência, melhorias na
infraestrutura da Estrada Mauro Moura (Água do Pinho), como patrolamento,
encascalhamento, entre outros serviços. Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.865/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir praça com brinquedos infantis na Rua Aparecido Fernandes Pereira - Jardim
São Silvestre, sendo que nessa rua existem duas áreas verdes pertencentes à
Prefeitura, possibilitando essa construção. Requerimento do Vereador José
Roberto Tasca: 1.866/21 - Requer informações sobre a possibilidade da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SAE) fazer um estudo para
utilização de placas de energia solar nos prédios da autarquia. Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 1.867/21 - Requer informações sobre o cumprimento da
Lei nº 6.292/2016, que dispõe sobre a divulgação de dados sobre multas de trânsito
do munícipio e dá outras providências. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.868/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 07/2021, que
requer informações quanto à possibilidade de se instalar banheiro público no
Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.869/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 316/2021, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Valdir Martins Tavares. 1.870/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 742/2021, que solicita implantação de lombofaixa ou
outro redutor de velocidade na Rua Brasil, defronte ao nº 243. Requerimento dos
Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada: 1.871/21 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quantos pacientes
de Ourinhos foram encaminhados, através de vagas no sistema estadual CROSS, para
tratamento oncológico em Jaú/SP e Marília/SP no período de 2018 até 2021.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.872/21 Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma unidade de saúde da
família (USF) no Jardim Eldorado. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.873/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar

mapeamento no município de Ourinhos, com a quantidade de pretos e pardos, a renda
média e o nível de escolaridade. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva:1.874/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
um ponto fixo no centro da cidade, onde os motoristas de Uber possam aguardar por
agendamento de passageiros, assim como já existem os pontos de táxis.
Requerimento dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Nilce Araujo Garcia:
1.875/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se iniciar campanha de
vacinação contra raiva e cinomose para cães e gatos, tendo em vista a "Campanha
Dezembro Verde". Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.876/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
revitalização e limpeza da praça localizada na Rua Zulmira Lima dos Santos - Vila
Operária, onde os brinquedos se encontram em péssimas condições de uso,
apresentando risco à integridade física das crianças. Requerimento do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 1.877/21 - Requer informações sobre a previsão para
instalação de passarela anexa ao viaduto da Avenida Jacinto Ferreira de Sá sobre a
Rodovia Raposo Tavares, considerando informação enviada a esta Casa de Leis em
30/09/2021, através do Ofício 1.400/2021-SMG, de que a obra em questão estaria em
processo licitatório. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.878/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Prefeito valorizar
os servidores efetivos e aposentados da Prefeitura Municipal. 1.879/21 - Requer
informações sobre o que foi feito para valorizar os servidores efetivos do cargo de
Auxiliar de Educação Infantil. Os requerimentos apresentados serão apreciados no
presente expediente. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das
Indicações: Indicação dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.440/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na
Rua João Ferreira, nas proximidades do n° 509. Indicações do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.441/21 - Solicita limpeza das bocas de lobo em torno do
Mercado Municipal. 1.442/21 - Solicita cobertura em ponto de ônibus situado na Rua
Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo, no cruzamento com a Rua Milton de Abreu,
em frente ao nº 271 - Residencial Recanto dos Pássaros III. Indicação do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.443/21 - Solicita limpeza e manutenção
periódica na pista de caminhada existente na Rua Onofre Alves Moreira - Parque
Pacheco Chaves. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.444/21 Solicita retirada de galhadas na Rua Padre Rui Cândido da Silva, próximo ao nº 1.396
- Vila Odilon. Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.445/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Aracy Jorge Neder, próximo
ao nº 72 - Residencial Oswaldo Brizola. 1.446/21 - Solicita limpeza da viela paralela
à Rua Júlio César Acosta Chimenes nº 364 - Jardim Nossa Senhora de Fátima.
1.447/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Francisco Novelli - Jardim
Guaporé. Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 1.448/21 - Solicita
recapeamento asfáltico na Rua dos Bancários, bairro Água da Veada. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.449/21 - Solicita pavimentação asfáltica e
construção de guias e sarjetas no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do Amaral
com a Avenida Arnaldo da Silva, no Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau.
1.450/21 - Solicita implantação de quebra-molas ou outro tipo de redutor de

velocidade na Rua Monteiro Lobato - Vila Perino. Indicações do Vereador Valter do
Nascimento: 1.451/21 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Dr. Antônio
Prado, considerando o grande fluxo de veículos, por se tratar de uma via de acesso ao
Município. 1.452/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua dos Bancários,
bairro Água da Veada. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.453/21 - Solicita limpeza do córrego localizado atrás da Rua José Corrêa
Custódio, na Vila Sândano. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.454/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa
buracos", em toda a extensão da Alameda José da Cruz Thomé, no Jardim Santa Fé.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.455/21 - Solicita
pavimentação asfáltica na rua paralela à CPFL Serviços, próxima a Rua Onofre Alves
Moreira, no Parque Pacheco Chaves. Indicação do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.456/21 - Solicita implantação de lombada ou outro dispositivo redutor de
velocidade a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade na Rua 3 de Maio,
próximo ao nº 1.070 - Vila Margarida. Indicação da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.457/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Campos Novos Paulista Jardim Matilde. Indicações do Vereador Alexandrer Araújo Dauage: 1.458/21 Solicita recapeamento asfáltico na Rua Silva Jardim, em trecho situado entre o
cruzamento com a Rua do Expedicionário até as proximidades do nº 634. 1.459/21 Solicita poda de árvores na Rua Benedita Fernandes Cury, situadas paralelamente ao
muro do Tiro de Guerra 02-026, pois estão com grande risco de caírem. A Segunda
Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Santiago
de Lucas Angelo: 437/21 - De congratulações à Dill Auto Elétrica pelos 29 anos de
excelentes serviços prestados em nosso Município. Moção dos Vereadores
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Roberta Stopa e Nilce Araujo Garcia:
438/21 - De apoio à vereadora Paolla Miguel (PT), pelos ataques racistas sofridos na
Câmara Municipal de Campinas-SP. Moção da Vereadora Roberta Stopa: 439/21 De congratulações ao excelente trabalho do vereador Eduardo Sallum (PT) em defesa
do Conservatório Dramático e Musical "Dr. Carlos de Campos" de Tatuí-SP. Moção
do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 440/21 - De congratulações ao Sr. José
Rocha Firmino (Rochinha), funileiro da Autocar Funilaria e Pintura, pelos excelentes
serviços prestados em nosso Município. Moção do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 441/21 - De congratulações ao Amigão Pet Shop pelos 6 anos de
excelentes serviços prestados a nossa população. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 442/21 - De congratulações à Sra. Julieta Silva Diniz, pela
colação de grau tornando-se Bacharel em Ciências Políticas, sendo uma das poucas
ou única mulher ourinhense com tal diplomação. Moção do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 443/21 - De pesar pelo falecimento de José Vicente Gonçalves.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 444/21 - De pesar pelo falecimento
de Sidney Antunes. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 445/21 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo José dos Santos. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 446/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Claudinei Avanzi.
Moções do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 447/21 - De congratulações à
Lubricenter, pelos 28 anos de excelentes serviços prestados à população, gerando
empregos e participando do desenvolvimento de nossa cidade. 448/21 - De

congratulações à Radiadores Amantini, pelos 35 anos de excelentes serviços
prestados à população, gerando empregos e participando do desenvolvimento de
nossa cidade. Moções do Vereador Fernando Rosini: 449/21 - De congratulações
ao Grupo Sambachik que há mais de 5 anos vem trazendo alegria com pagode e
samba para o público de Ourinhos e Região. 450/21 - De congratulações ao Grupo To
No Meio que há mais 13 anos vem fazendo a alegria do público do pagode e do
samba de Ourinhos e região. 451/21 - De congratulações à Equipe Super Pop do Dj
Wilsinho Leme que há mais de 14 anos vem fazendo festas e trazendo alegria para
Ourinhos e toda nossa região. Moção dos Vereadores Raquel Borges Spada e
Santiago de Lucas Angelo: 452/21 - De congratulações ao Sr. Benjamim Oliveira
(Bija), pelas muitas obras e serviços sociais voluntários na cidade de Ourinhos
realizados durante várias décadas, bem como pela participação na fundação e
condução de várias entidades assistênciais. Moção do Vereador Éder Júlio Mota:
453/21 - De congratulações ao PM Harrison Ferreira pela conquista da merecida
aposentadoria após 27 anos de comprometimento e dedicação na prestação de
serviços ao Corpo de Bombeiros de Ourinhos. Moção do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 454/21 - De congratulações ao advogado Daniel Marques de
Camargo, eleito o novo presidente para o triênio 2022-2024, e a nova Diretoria, em
eleição realizada no dia 25 de novembro, onde a chapa “Avante” ficou na primeira
colocação. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 455/21 - De
congratulações ao Colégio Santo Antônio, mantido pela FEMM - Fundação
Educacional Miguel Mofarrej, pela realização da Cantata de Natal, envolvendo mais
de 300 participantes entre atores, bailarinos, artistas circenses e coral. 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 do Requerimento nº 1.867/2021; o
Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti dos Requerimentos nº s 1.864 e
1.869/2021 e a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada dos Requerimentos nº s
1.863 e 1.871/2021. 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 primeira discussão a Emenda nº 01 (ADITIVA) de autoria dos
Vereadores Fernando Rosini, Luiz Donizetti Bengozi e Alexandre Araújo 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. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Cícero de
Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em votação,
APROVADA em primeiro turno com onze votos favoráveis. Em seguida, foi
colocada em primeira discussão a 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. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocada em votação, APROVADA em primeiro turno por unanimidade.
Com alteração da Emenda e da Mensagem aprovadas, foi colocado em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 76/2021 de iniciativa do Chefe do Executivo que
estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2022
e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO em primeiro turno por unanimidade. Não havendo mais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para
explicação pessoal os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva,
Cícero de Aquino, Roberta Stopa, o Sr. Procurador Jurídico Legislativo João Paulo
Penha, as Sras. Vereadoras Nilce Araujo Garcia e Raquel Borges Spada. Não havendo
mais orador inscrito para o uso da tribuna, o Senhor Presidente agradeceu a proteção
de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Quadragésima Segunda
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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