ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA 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 quarto dia do mês de dezembro 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 Terceira Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a
presidência o Senhor Santiago de Lucas Angelo. 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, Roberta Stopa,
Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quatorze 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 do Sr. José Luís Moraes Pedro. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do jovem Brendo Steves. O Sr. Presidente Santiago de
Lucas Angelo solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. José Carlos
Rabelo e do Sr. Carlos Gomes Nogueira. 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 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. Dando sequência, o Sr.
Presidente colocou em votação a Ata da Quadragésima Segunda 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. Logo após, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo
dos ofícios recebidos: Expediente de Terceiros - correspondências recebidas após a
última sessão: Cópia do Processo nº 37979/2021, onde a Secretaria Municipal de

Saúde conseguiu, junto a Prefeitura Municipal e a Procuradoria do Município,
resposta ao Requerimento nº 1.791/2021, dos Vereadores Gil Carvalho e Raquel
Spada; Requerimento nº 1.789/2021, oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, pelo Deputado Estadual Antônio da Rocha Marmo Cezar, que registra
Voto de Congratulações à população de Ourinhos pelo aniversário do Município,
comemorado em 13 de dezembro; Requerimento nº 1.914/2021, oriundo da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo Deputado Estadual Ricardo
Madalena, que registra Voto de Congratulações à população de Ourinhos pelo
aniversário do Município, comemorado em 13 de dezembro; Nota de Apoio, da
Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Ribeirão Corrente/SP , Adriana Alves
de Oliveira, onde manifesta solidariedade aos Procuradores João Paulo Penha e
Guilherme do Carmo Miraglia, por ocasião dos fato ocorrido na Sessão de 29 de
novembro de 2021. Nota de Apoio, do Procurador Jurídico da Câmara Municipal de
Andradina/SP, Walter A. Bernegozi Junior, onde manifesta solidariedade aos
Procuradores João Paulo Penha e Guilherme do Carmo Miraglia, por ocasião dos
incidentes ocorridos nas duas últimas Sessões Ordinárias (41ª e 42ª). Nota de
Desagravo, da Professora Isaura Isoldi de Mello Castanho e Oliveira, Coordenadora
do Curso de Serviço Social da PUC-SP, em solidariedade à Vereadora Roberta Stopa,
pelos fatos ocorridos na 41ª e 42ª Sessões Ordinárias; Nota de Apoio, da Secretaria
Estadual de Assuntos Institucionais do PT Paulista, em apoio incondicional à
Vereadora Roberta Stopa, em virtude dos acontecimentos na 41ª e 42ª Sessões
Ordinárias; Ofício nº 58/2021, do Deputado Federal Arlindo Chinaglia, manifestando
respeito e apoio a Vereadora Roberta Stopa, por ocasião dos fatos ocorridos na Sessão
de 29 de novembro de 2021; Ofício nº 030 / 2021 / Gerência de Compras, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, que encaminha processos de
compras e serviços referentes ao mês de NOVEMBRO de 2021; Nota de Apoio, da
Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Pereiras/SP, Graziela Chagas Garcia,
onde manifesta solidariedade aos Procuradores João Paulo Penha e Guilherme do
Carmo Miraglia, por ocasião do fato ocorrido na Sessão de 29 de novembro de 2021;
Nota de Apoio, da Presidente do PT-Ourinhos , Antônio Amaral Junior (Toninho do
PT) em apoio e solidariedade à Vereadora Roberta Stopa, em virtude dos fatos
ocorridos na 41ª e 42ª Sessões Ordinárias; Nota de Apoio, do Deputado Estadual
Emídio de Souza em apoio e solidariedade à Vereadora Roberta Stopa, pelos fatos
ocorridos na 41ª e 42ª Sessões Ordinárias. 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 Sr. Presidente prestou solidariedade ao falecimento do Sr. Márcio Spada, cunhado
da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada.) Logo após, o Senhor Presidente comunicou
que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 104/2021 de
autoria do Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei nº 6.372, de 06 de
outubro de 2017, que constitui o Conselho Municipal do Bem Estar Animal de
Ourinhos - COMBEA, e do Fundo Municipal do Bem Estar Animal de Ourinhos FUMBEA a ele vinculado e dá outras providências. Projeto de Lei nº 105/2021

procedente do Prefeito Municipal que dispõe sobre o rebaixamento de guias no
município e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 25/2021
oriundo do Prefeito Municipal que dispõe sobre as regras para expedição de certidão
de conformidade e de diretrizes e uso do solo, da apresentação/aprovação dos
projetos de loteamento, de desmembramento, de unificação e de construção, da
análise prévia, da expedição dos alvarás de demolição e “habite-se” e/ou “ocupe-se”,
da substituição de projetos, da anuência e do cancelamento de projeto e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº 26/2021 do Prefeito Municipal que
regulamenta a Outorga Onerosa do Direito de Construir, nos termos do art. 155 da
Lei Complementar nº 990, de 03 de julho de 2018 (Plano Diretor do Município de
Ourinhos) e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 27/2021 de
procedência do Prefeito Municipal que autoriza o Poder Executivo a conceder bônus
por mérito aos servidores da Educação lotados e em exercício nas escolas ou
órgãos/unidades administrativas da Secretaria Municipal da Educação e dá outras
providências. O Senhor Presidente informou que as matérias apresentadas serão
encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres,
de acordo com o mandamento regimental. Dando continuidade, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura dos pareceres favoráveis da
Comissão de Justiça e Redação, emitidos aos Projetos de Lei nº s 82, 91, 92 e
93/2021, à Emenda nº 11/2021 – (Emenda nº 01 – MODIFICATIVA ao Projeto de Lei
nº 82/2021) e aos Projetos de Decretos Legislativos nº s 07, 08, 09 e 10/2021: Parecer
do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 82/2021 e
respectiva Emenda nº 01 (MODIFICATIVA). Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, 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, e respectiva Emenda n° 01
(Modificativa), de iniciativa dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre
Florencio Dias e Éder Julio Mota, 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, 9 de dezembro de 2021. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator;
Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 91/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Luiz Carlos Melchior), 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, 9 de dezembro de 2021. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator;
Alexandre Florencio Dias - Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 92/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa 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
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, 9 de dezembro de 2021. Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias - Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
93/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa 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, 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, 9 de dezembro de 2021. Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias - Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 7/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Santiago de Lucas Angelo e da
Vereadora 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, 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, 9 de dezembro de 2021, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator;
Alexandre Florencio Dias - Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº
8/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage e Cícero de
Aquino, que concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao Deputado Federal Marcos
Pereira, 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, 9 de
dezembro de 2021, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre
Florencio Dias - Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa 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, 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, 9 de
dezembro de 2021, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre

Florencio Dias - Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Alexandre Araujo Dauage, que institui 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, 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, 9 de dezembro de 2021, Anísio Aparecido
Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias - Vice-Presidente e Éder
Júlio Mota – Membro. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que procedesse à leitura do parecer com alteração da Comissão de Justiça e Redação
emitido ao Projeto de Lei nº 94/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 94/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, esta
Comissão observou ser necessária a supressão do artigo 3º, conforme orientação
jurídica, por não respeitar o ato jurídico perfeito e o princípio do tempus regit actum.
Assim, desde que realizada a supressão apontada acima, declaro FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2021.
Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias - VicePresidente e Éder Júlio Mota – Membro. Lido o parecer, e por contar com a
necessária supressão do artigo 3º do referido projeto, colocou em votação,
APROVADO por unanimidade. Os projetos, cujos pareceres acabam de ser lidos,
poderão ser encaminhados as demais comissões desta casa ou serem inseridos na
ordem do dia das próximas sessões. A seguir, foram apresentadas as matérias
relativas à 43ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.880/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras, quanto ao atendimento aos Requerimentos n° s 1.418/2021 e 49/2020, que
requerem informações sobre as providências pelo setor responsável da Prefeitura
Municipal a respeito de imóvel localizado na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, ao lado
do nº 437, levando em consideração resposta encaminhada a esta edilidade em 1º de
junho de 2020 pela Secretaria Municipal de Governo através do Ofício 975/2020SMG. 1.881/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.935/2017, que solicita
a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Avenidas
Anel Viário e Joana Bacon Amadeu - Jardim Guaporé. 1.882/21 - Requer
informações junto à CPFL sobre a possibilidade de se instalar postes de iluminação
pública em toda a extensão da Avenida Anel Viário, entre o AME "Dr. Paulo Cesar
Saldanha Rodrigues" e o Jardim Guaporé. Requerimento do Vereador José
Roberto Tasca: 1.883/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
revitalização, limpeza, troca de lâmpadas e bancos na rotatória da Praça Francisca de
Paula de Jesus Isabel - “Nhá Chica”, no Jardim Paris. Requerimento do Vereador
Valter do Nascimento: 1.884/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se

instalar academia da saúde em praça situada na Rua Carolina Evangelista Dalaqua,
em frente ao nº 199, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.885/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 667/2021, que solicita limpeza em todos os bueiros da Rua
Benedito Perino - Jardim São Domingos. 1.886/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 913/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão das Ruas Raul Pinto da Fonseca, José Velmiro Teiga, Três, Luiz Cyriaco
de Carvalho - Vicentino, bem como nas Alamedas José da Cruz Thomé, Benedito
Siqueira, Jorge Ferreira de Campos, Taiti Ito, Arcângelo Brianez, Thomaz Frazatto,
Domingos Cristoni e Alameda Vereador e Presbítero Salomão de Moraes - Jardim
Santa Fé. 1.887/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.333/2021, que
solicita pintura de sinalização de solo indicando "PARE" em toda a extensão da Rua
Olavo Ferreira de Sá, principalmente no trecho que compreende as Ruas João Garbim
e Cardoso Ribeiro - Vila Boa Esperança. 1.888/21 - Requer informações se há algum
estudo, projeto ou cronograma para se implantar infraestrutura básica, com rede de
esgoto, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, na Rua Emílio Roli nº 300, no
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.889/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Turismo, sobre a possibilidade de se incluir no
Calendário Oficial do Município, o Dia Municipal do Comerciário (Lei 6.694), Dia
Municipal do Comerciante (Lei 6.695) e Dia Municipal de Nossa Senhora de
Guadalupe (Lei 6.704). Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.890/21 - Requer o envio de relação contendo os nomes, cargos e
remuneração (vencimentos) dos servidores que trabalham na Secretaria Municipal de
Comunicação. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.891/21 - Requer
informações da SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, sobre a
possibilidade de se realizar reparos ou conserto da rede de esgoto a "céu aberto"
existente entre a Avenida Vitalina Marcusso e a área verde Água da Veada,
esclarecendo também sobre a existência de projetos ou cronogramas para solucionar
o referido problema. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.892/21
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.222/2021, que requer informações
sobre a equipe municipal que realiza erradicação, bem como poda de árvores no
município. Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 1.893/21 - Requer
informações sobre o cumprimento do artigo 183 da Lei Orgânica do Município de
Ourinhos, que dispõe sobre publicação e envio de relatório completo trimestral sobre
os gastos em publicidade e propaganda realizadas pela administração direta, indireta,
fundações e órgãos controlados pelo Município, na forma da lei. 1.894/21 Encaminha abaixo-assinado dos/as moradores/as da Vila São Luiz solicitando, através
do Mandato Coletivo Enfrente, construção de dois redutores de velocidade e/ou
lombofaixas, já requeridos via protocolo na Prefeitura Municipal. 1.895/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.243/2021, que requer informações referentes
aos dados e mapeamento das pessoas com deficiência visual no município. 1.896/21 Requer informações referentes ao descumprimento da Lei Complementar Municipal
nº 1.036/2019 e da Lei Estadual nº 17.389/2021, referente à soltura de fogos com
estampido na data de 4 de dezembro de 2021, como forma de comemoração à

decoração natalina do Lago Maria Aparecida Pedrotti, conhecido como Lago do
Royal Park. 1.897/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura
Municipal cadastrar como emissões do CAF (Cadastro Nacional da Agricultura
Familiar), que substituirá a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) de forma
gradativa a partir de 1º de janeiro de 2022. Requerimento do Vereador Santiago de
Lucas Angelo: 1.898/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
o projeto "Corujão da Saúde" com objetivo de reduzir o tempo de espera na fila por
exames e cirurgias. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.899/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.006/2021, que solicita
construção de galerias pluviais e bocas de lobo em todas as ruas do Jardim Colúmbia.
1.900/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 552/2021, que solicita pintura
de faixa de pedestres e instalação de placas indicativas de limite de velocidade em
toda a extensão dos bairros: Residencial Recanto dos Pássaros, Residencial Recanto
dos Pássaros II, Residencial Recanto dos Pássaros III e Residencial Oswaldo Brizola.
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.901/21 - Requer
informações sobre eventual adesão, contatos para inscrição ou se há a possibilidade
do Município de Ourinhos participar do modelo de excelência, disponível às
Prefeituras que querem uma ECIM na cidade, visando a implantação do Programa
das Escolas Cívico-Militares, cujo prazo se encerra no dia 15 de dezembro. Os
requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. A seguir, o
Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.460/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de
placa indicando balanção de concreto na Rua Manoel da Borba Gato, próximo ao n°
54, tendo em vista que recentemente foi construído balanção de concreto no local.
Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 1.461/21 - Solicita substituição de
três lâmpadas inoperantes na Rua Argemiro Batista das Neves, próximo ao n° 264.
Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.462/21 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste na Rua Dr. Caio Mizubuti, defronte ao nº 688, na Vila
Soares. 1.463/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua
Arturo Cassiolato, defronte ao nº 267, no Jardim Matilde. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.464/21 - Solicita roçada, limpeza e pintura das guias e
sarjetas da Vila Kennedy. Indicação do Vereador Alexandrer Araújo Dauage:
1.465/21 - Solicita reparos na calçada lateral da EMEF "Profa. Josefa Navarro
Lemos". Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.466/21 - Solicita
roçada, limpeza e pintura de todas as guias e sarjetas do Jardim América. O Primeiro
Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero
de Aquino: 456/21 - De pesar pelo falecimento de Yanara Thais Bueno da Silva
Castro. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 457/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. José Carlos Rabelo. Moção do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 458/21 - De congratulações à ASSOCIAÇÃO ROUPEIRO INFANTIL
“LAURA VICUÑA” pelo belo trabalho social feito por voluntárias que dedicam de
seu tempo e com muita dedicação confeccionam pijamas infantis para serem doados
para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Moção do Vereador José
Roberto Tasca: 459/21 - De congratulações e aplausos à Genius Esfiharia, pelos
mais de 15 anos servindo a população ourinhense. Moção do Vereador Alexandre

Araújo Dauage: 460/21 - De congratulações à Loja Bramerex, pelos excelentes
serviços prestados no município de Ourinhos. Moção dos Vereadores Cícero de
Aquino e Santiago de Lucas Angelo: 461/21 - De congratulações ao Sr. Sérgio
Aparecido Moreira, pelo ato de bravura que evitou que uma criança de 4 anos fosse
atingida por um caminhão desgovernado. Moção do Vereador Fernando Rosini:
462/21 - De congratulações ao Professor Átila Castro da Silveira que há mais de 42
anos dedica sua vida ao Judô e há mais de 28 anos em nossa cidade, trazendo a raiz
do esporte e sua cultura para nossa população. Moção do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 463/21 - De repúdio ao Canal Porta dos Fundos, pela
estreia do polêmico "Especial de Natal 2021", em animação e dublagens do show
humorístico, cujo tema do programa será: "Te Prego Lá Fora", que acontecerá em 15
de dezembro, exclusivamente no serviço de streaming Paramount+. Moção da
Vereadora Raquel Borges Spada: 464/21 - De congratulações e aplausos às
professoras e aos alunos pela dedicação e comprometimento no Curso Básico de
Língua Brasileira de Sinais - Libras, realizado entre os dias 6 de outubro e 9 de
dezembro, promovido pela Câmara Municipal. Moção do Vereador Fernando
Rosini: 465/21 - De congratulações ao Espetinho do Pavão, que há mais de quatro
anos traz sabor, alegria e lazer para a população de Ourinhos. Moção do Vereador
Cícero de Aquino: 466/21 - De congratulações à ONG Arca da Fé, da cidade de
Bauru, por socorrer um cavalo na cidade de Ourinhos no dia 7 de dezembro. As
moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto
as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Realizada a leitura das
matérias, o Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo 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 1.893/21; o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
do Requerimento nº 1.890/21 e o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti do
Requerimento nº 1.899/21. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.860 a 1.879/21 e as Moções 437 a 442
e 447 a 455/21 remanescentes da 42ª Sessão Ordinária e os Requerimentos nº s 1.880
a 1.901/21 e as Moções 458 a 466/21 da presente sessão. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Cícero de Aquino. Fim do horário do expediente, por questão de
ordem o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou a suspensão do intervalo
regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos. O Sr. Presidente colocou
em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Aceita 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. 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, Roberta Stopa, Santiago de Lucas

Angelo, Valter do Nascimento (quatorze Vereadores presentes). Havendo número
legal e estando na ordem do dia, foi colocado em segunda 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. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra, foi colocada em votação, APROVADA em segundo turno por
unanimidade. Em seguida, foi colocada em segunda 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 segundo turno por unanimidade. Com alterações da Emenda e da
Mensagem aprovadas, foi colocado em segunda 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 segundo
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
Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de Aquino e Nilce
Araujo Garcia. 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 Terceira 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------

_________________
Santiago de Lucas Ângelo
Presidente
_______________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

_________________
Fernando Rosini
Vice-Presidente
_____________________
Raquel Borges Spada
2º. Secretária

