ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO 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 quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e
quatorze 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 Nona 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, 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 colocou em votação as Atas da Oitava Sessão Ordinária,
Segunda e Terceira Sessões Extraordinárias de 2022, APROVADAS por
unanimidade. O Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava
aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, com tema livre, 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. A seguir, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo
dos ofícios recebidos: Ofício SDR-OFI-2021/654, da Subsecretaria de
Relacionamento com Municípios do Governo do Estado de São Paulo, em resposta à
Moção nº 295/2020, de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada, manifestando
repúdio ao Projeto de Lei Estadual nº 529/2020. Ofício SES-EXP-2021/19220, da
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde do Governo do Estado
de São Paulo, em resposta ao Requerimento n° 256/2021 de autoria do Vereador
Alexandre Araújo Dauage, que requer informações quanto à possibilidade de
implantação do Serviço de Atenção e Cuidado da Saúde Bucal da Pessoa com
Deficiência, junto à Unidade do Ame "Dr. Paulo César Saldanha Rodrigues". Ofício
n° 31/01/2022 da Ouvidoria Legislativa, encaminhando ao Poder Executivo denúncia
recebida por esta Edilidade e registrada sob nº 21/2022 em 30 de março de 2022.
Ofício da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente desta
Edilidade, protocolado sob nº 327/2022-17, que solicita prorrogação, por 30 dias, do
prazo para apreciação do Projeto de Lei nº 1/2022 e do Projeto de Lei Complementar
nº 1/2022. Ofício nº 58/2022, do Gabinete do Deputado Estadual por São Paulo

Douglas Garcia, endereçado a todos os Vereadores, solicitando que seja apresentado
nesta Edilidade um Projeto de Lei contrário à Obrigatoriedade do chamado
“Passaporte Vacinal” no Município de Ourinhos. Ofício G.S. - S.E. nº 147/2022 da
Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, subscrita pelo Secretário Executivo
Sr. Marco Aurélio Pegolo dos Santos, em atenção ao Requerimento nº 76/2022, de
autoria dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Fernando Rosini (Furna do Beco
da Bola), pleiteando a implantação do Projeto “Areninha” e academias ao ar livre,
construção de quadra de Futebol Society e de pista de skate, bem como a destinação
de kits de materiais esportivos. Os ofícios 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 41/2022 de autoria da
Vereadora Nilce Araujo Garcia que permite o translado de animais domésticos de
pequeno e médio porte no transporte público municipal de passageiros. Projeto de
Lei nº 42/2022 procedente do Vereador Luiz Donizetti Bengozi que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Anderson Coelho de Miranda). Projeto de Lei nº
43/2022 oriundo da Vereadora Raquel Borges Spada que institui o “Dia Municipal do
Intérprete de Libras” 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 Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura
dos pareceres favoráveis da Permanente Comissão de Justiça e Redação emitidos aos
Projetos de Lei nº s 38 e 40/2022. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 38/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Santiago de Lucas Angelo, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Paulo
Henrique Rodrigues Pires), 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, 31 de março de 2022. 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 40/2022: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho, que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Maria Augusta Brianezzi), 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, 31 de março de 2022. Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Os projetos, cujos os pareceres favoráveis foram lidos, poderão ser
encaminhados às demais comissões competentes ou inseridos na ordem do dia das
próximas sessões. Na sequência, o Senhor 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 102/2021. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 102/2021: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Nilce
Araujo Garcia, que proíbe o uso permanente de correntes em animais domésticos no
município de Ourinhos e dá outras providências, esta Comissão observou ser
necessária a supressão do Parágrafo Único do Art. 4º, conforme orientação
jurídica, por ferir o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. Assim, desde
que realizada a supressão apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 31 de março de 2022. Realizada a leitura do
parecer, e por contar com alteração, o Senhor Presidente colocou em discussão o
parecer. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer com alteração da Comissão de Justiça
e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 18/2021: Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora
Roberta Stopa, que dispõe sobre a autorização da presença de Doulas durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e
hospitais de Ourinhos, esta Comissão observou ser necessária a alteração da
redação ao final da frase no parágrafo único do art. 2º para: “...parto e
amamentação, não se confundindo com a pessoa do acompanhante.”. Sugerimos
também, a inclusão do inciso IV no art. 3º, §1º com a seguinte redação: “IV –
Demais documentos solicitados pela Instituição de Saúde, a seu critério.”. Por
fim, sugere-se a supressão do inciso II, do art. 5º e a renumeração do inciso III
para II, após a supressão. Assim, desde que realizadas as alterações apontadas acima,
declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 31 de
março de 2022. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio
Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Lido o parecer e por contar com
alteração, foi colocado em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. A seguir, foram apresentadas
as matérias relativas à 9ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 755/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se construir pista de
caminhada na lateral da Rua Marginal, até a Rua Fiori Giglioti, no Residencial
Parque das Flores. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 756/22 Encaminha abaixo-assinado dos/as moradores/as da Vila Nova Christoni solicitando,
através do Mandato Coletivo ENFRENTE, que seja feito o recapeamento e/ou
reperfilamento asfáltico. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 757/22 Requer informações quanto à possibilidade de se nomear a Guarda Civil Municipal
de Ourinhos como "Guarda Civil Municipal Vereador Carlos Alberto da Costa Prado
- Carlinhos do Sindicato". Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
758/22 - Requer informações quanto ao atendimento ao Requerimento nº. 98/2020 e à
Indicação n°. 1.306/2019, que solicitam instalação de rampa de acesso para
cadeirantes na EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves". Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 759/22 - Requer informações quanto à
possibilidade de se firmar parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e o Centro

Cultural Tom Jobim para que entidades sociais e igrejas possam ter barracas de
lanches na Praça Melo Peixoto durante o evento Marcha para Jesus. Requerimento
do Vereador Cícero de Aquino: 760/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Cultura, sobre a possibilidade de se realizar aulas de zumba, duas vezes
na semana, durante o período da tarde, na quadra do Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 761/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão
única de direção à Rua Adolfo Galileu, no Jardim Paulista, em virtude do grande
fluxo de carros e caminhões, bem como por se tratar de uma via que interliga bairros
ao centro. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 762/22 - Requer
informações sobre o cronograma de execução de limpeza (roçada) e dedetização em
áreas verdes na Rua Evaristo Fantinatti, ao lado do nº 46 - Vila Odilon.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 763/22 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade de se
revitalizar a quadra do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, através
de pintura de toda a quadra, reparos em toda a estrutura dos alambrados (instalação
de um novo alambrado), reparos como pintura na trave de basquete, bem como
instalações de novos aros de basquete, troca de iluminação pública por iluminação a
LED e roçada no entorno da quadra. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 764/22 - Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto (SAE)
sobre o cronograma para reparos e manutenção no emissário de esgoto, que se
encontra com vazamentos em vários pontos e em alguns locais com possibilidade de
se romperem entre o seu percurso, desde o Jardim Anchieta até a lagoa de decantação
no Jardim Guaporé. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 765/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 188/2022, que solicita instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão dos Residenciais Recanto dos Pássaros I, II e
III. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 766/22 - Requer informações
sobre quem faz a mídia do Prefeito Lucas Pocay. Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 767/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, através do envio de cópias informando as modalidades, público-alvo e
professor responsável sobre a programação diária de uso da quadra principal e do
anexo do Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho".
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 768/22 - Requer informações,
junto ao Governo do Estado de São Paulo, através do Programa Nova Frota SP Não
Para, sobre a possibilidade de se destinar ao Município uma máquina motoniveladora.
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 769/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação da área de
lazer situada ao lado da UBS "Dr. Hélio Migliari, no Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 770/22 - Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto (SAE)
sobre o cronograma para reparos e manutenção no emissário de esgoto, que se
encontra com vazamentos em vários pontos e em alguns locais com possibilidade de
se romperem entre o seu percurso, desde a Rodovia Raposo Tavares, passando pelas
Chácaras Bom Retiro até a lagoa de decantação no Jardim Guaporé. 771/22 - Requer
informações da Superintendência de Água e Esgoto (SAE) sobre o cronograma para

reparos e manutenção no emissário de esgoto, que se encontra com vazamentos em
vários pontos e em alguns locais com possibilidade de se romperem entre o seu
percurso, desde a Rodovia Raposo Tavares, passando pela Chácara Bela Vista até a
lagoa de decantação no Jardim Guaporé. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 772/22 - Requer informações através de cópias de notas fiscais sobre a
última compra do medicamento dipirona. Requerimento do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 773/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar
médico neuropediatra para atendimento na rede pública de saúde de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Valter do Nascimento: 774/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na Praça Luís
Vaz de Camões, em frente ao mercado Bom Preço, no Jardim América, visando à
segurança dos munícipes que passam pelo local, principalmente dos alunos das
escolas das proximidades. Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias:
775/22 - Requer informações sobre o cronograma para roçada e limpeza em terreno
na Rua Rui Barbosa, em frente aos nº s 180 e 194, nas proximidades da ferrovia.
Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 776/22 - Requer
informações sobre o cronograma para realização de recapeamento ou reperfilamento
asfáltico na Rua Rafael Segundo Hernandez Dominguez "Dom Rafa" - Jardim São
Judas Tadeu. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 777/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, sobre o
cronograma para troca de iluminação pública a LED em toda a extensão das ruas do
Conjunto Habitacional Caiuá. Os requerimentos apresentados serão apreciados no
presente expediente. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 932/22 - Solicita melhorias
na iluminação da ciclovia situada na Avenida André Monteiro Rodrigues. 933/22 Solicita manutenção e melhorias no interior e no entorno da UBS "Profa. Ercília
Siqueira Hernandes" (Posto de Saúde da Vila Margarida), tais como poda de árvores,
roçada, pintura do interior do imóvel, troca de lona da fachada e outros serviços.
Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 934/22 - Solicita troca de duas
lâmpadas inoperantes na Rua Pedro Padovan, defronte ao nº 201. 935/22 - Solicita
retirada de galhadas na Rua Cambará, defronte ao nº 1.524. 936/22 - Solicita retirada
de galhadas na Rua João de Almeida Prado, defronte ao nº 412, no Jardim Itamaraty.
937/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua Augusta Wenig, defronte ao nº 535, no
Jardim Ouro Verde. Indicações do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 938/22
- Solicita retirada de galhadas na Rua Adolfo Galileu, em frente ao nº 309, no Jardim
Paulista. 939/22 - Solicita poda de árvores (levantamento dos galhos) em toda a
extensão na Rua Adolfo Galileu que margeia o Parque Ecológico, em virtude do
grande fluxo de carros e caminhões e por ser uma via de acesso ao centro. Indicações
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 940/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua
Fernão Dias Paes Leme, próximo ao nº 181 - Jardim dos Bandeirantes. 941/22 Solicita retirada de galhadas na Rua Adolfo Galileu, defronte ao nº 423 - Jardim
Tropical. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 942/22 - Solicita limpeza em
bueiro localizado na Rua Olívio Minucci, no cruzamento com a Rua Eurico Amaral
Santos. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 943/22 - Solicita poda

de árvores na Praça Olivério Mercante (praça da Estação de Tratamento de Água ETA/SAE). Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 944/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Armindo Rodrigues Pacheco,
defronte ao nº 52 - Jardim América II. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
945/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestre na Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, defronte ao n° 3.290. Indicações do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 946/22 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de
Zeladoria, poda de árvores na Rua 3 de Maio, defronte à EMEI "Judith Leonis Villas
Boas". 947/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes no
cruzamento entre as Ruas José Dias Negrão e Helena Biazon Saladini, na Vila Musa.
948/22 - Solicita retirada de galhadas existentes em diversos pontos da Rua José Dias
Negrão, na Vila Odilon. 949/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Rua
República, defronte ao nº 836, na Vila Odilon. Indicações do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 950/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade
(lombada) ou tachões próximos ao cruzamento das Ruas Eduardo Carlos Pereira e
Don José Marello, devido ao grande risco de acidentes no local. 951/22 - Solicita
pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Vereador Felismino Vieira e
Alice Teixeira de Oliveira - Jardim das Paineiras. Dando sequência, a Segunda
Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 78/22 - De congratulações aos professores e à equipe de tênis de
mesa do município de Ourinhos, pela conquista do 4º lugar na Liga Oeste Paulista.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 79/22 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Aparecida de Fátima Souza (Nei Lanches). Moções do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 80/22 - De congratulações à Escola Municipal de Bailado de
Ourinhos, pela conquista do 1º. lugar no Festival Livre de Danças realizado na cidade
de Marília/SP. 81/22 - De congratulações ao Colégio COC "Jean Piaget", pelo
aniversário de 25 anos em nosso Município, referência educacional em qualidade e
inovação em nosso Município. Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
82/22 - De congratulações à Alliance Indústria Mecânica, pelos 32 anos de excelentes
serviços prestados em todo o território brasileiro, bem como em países da Europa,
Ásia, América do Norte, Central e do Sul, destacando mundialmente o nome de
Ourinhos, colaborando para o pleno desenvolvimento de nosso Município. Moção do
Vereador Santiago de Lucas Angelo: 83/22 - De congratulações à AMO-SIM Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas, pela formatura
de 63 novos Guardas Mirins, realizada no dia 30 de março, desejando sucesso a todos
os formandos. Moção dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo, Raquel Borges
Spada e Fernando Rosini: 84/22 - De congratulações pelo transcurso do 36º
aniversário do Batalhão de Polícia Militar do Interior, unidade do munícipio de
Ourinhos. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 85/22 - De congratulações e
aplausos aos Guardas Civis de Ourinhos, pela formação no processo de aprendizado
realizado na cidade de Itapevi/SP, desejando sucesso a todos para o início da atuação
ao combate ostensivo e preventivo à criminalidade em nosso Município. Moção dos
Vereadores Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti, José Roberto
Tasca, Giovanni Gomes de Carvalho e Nilce Araujo Garcia: 86/22 - De
congratulações e aplausos às oito mulheres formadas para ingressarem na Guarda

Civil de Ourinhos, motivo de orgulho pela representatividade do público feminino na
área de segurança do nosso Município. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na
forma regimental. Apresentadas as matérias, 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 o Sr. Vereador Cícero de
Aquino do Requerimento nº 763/2022. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr.
Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 755 a 777/22 e as Moções nº
s 78 e 80 a 86/2022, com exceção da matéria destacada. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Roberta Stopa, José Roberto Tasca, Éder
Júlio Mota, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Anísio Aparecido Felicetti,
Raquel Borges Spada, Giovanni Gomes de Carvalho (o Senhor Presidente suspendeu
a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a sessão), Alexandre Araújo
Dauage (o Sr. Presidente suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de
Lucas Angelo reassumisse a presidência da presente sessão). Não havendo mais quem
queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou que, conforme
fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo
Municipal tem prazo de até 15 dias corridos para responder as informações
solicitadas através de requerimentos. Dando continuidade, o Senhor Presidente
colocou em deliberação as matérias destacadas remanescentes da 8ª Sessão Ordinária
e também as matérias destacadas da presente sessão. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 746/2022 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, sobre qual
solução será apresentada em relação à ausência de reposição salarial e aumento real
dos salários dos servidores municipais nos últimos 3 anos; considerando que o
secretariado, no mesmo período, recebeu reajuste, em média, de cerca de 30%.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, José Roberto
Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 748/2022 de autoria do
Vereador Alexandre Florencio Dias que requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, sobre o atendimento de psicologia para crianças em nosso
município e se existe algum protocolo de atendimento que determina quem, onde e
quais problemas contemplam esse atendimento. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão
o Requerimento nº 749/2022 de autoria do Vereador Alexandre Florencio Dias que
requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, se existe algum projeto
em andamento para reforma das unidades básicas de saúdes, unidades de saúde da
família, Centro de Saúde I e Ambulatório de Especialidades. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em

discussão o Requerimento nº 763/2022 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que
requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
sobre a possibilidade de se revitalizar a quadra do Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini, através de pintura de toda a quadra, reparos em toda a
estrutura dos alambrados (instalação de um novo alambrado), reparos como pintura
na trave de basquete, bem como instalações de novos aros de basquete, troca de
iluminação pública por iluminação a LED e roçada no entorno da quadra. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, fez o uso da palavra na
tribuna o Senhor Vereador José Roberto Tasca. 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.
Em seguida, 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, 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 (quatorze Vereadores
presentes). Por questão de ordem, o Senhor Vereador Giovanni Gomes de Carvalho
solicitou a consignação da sua presença. Havendo número legal e estando na ordem
do dia o Sr. Presidente informou que serão colocados em deliberação do plenário as
matérias apresentadas à mesa. Por ter sido apresentada Emenda ao Projeto de Lei nº
104/2021, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura da Emenda: Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº 104/2021
do Chefe do Executivo. Senhor Presidente, propomos à Mesa, ouvido o douto
plenário, nos termos regimentais, com fundamento no artigo 151 do Regimento
Interno, a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 104/2021, de iniciativa
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. 1 - Altera o artigo 3º. da Lei nº 6.372, de 06
de outubro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º. O
Conselho Municipal do Bem Estar Animal de Ourinhos - COMBEA será composto
por 12 (doze) membros, divididos de forma paritária entre o Poder Público e a
Sociedade Civil de Ourinhos: § 1º. O poder Público será representado por: a) 02
(dois) representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura; b)
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; c) 01 (um) representante
da Vigilância Sanitária; d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social; e) 01 (um) representante da Polícia
Ambiental; § 2º A sociedade civil será representada por: a) 03 (três) representantes
de Organizações de Proteção Animal, regularmente cadastradas no COMBEA; b)
02 (um) representante da Associação de Médicos Veterinários de Ourinhos; c) 01
(um) representante dos profissionais de Biologia.”, Vereadora Roberta Stopa.

Realizada a leitura da Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº
104/2021, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Cícero de Aquino para atuar
como relator especial à mesma e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário
para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial à Emenda nº 01
(MODIFICATIVA) apresentada ao Projeto de Lei nº 104/2021. Senhor Presidente,
após analisar a matéria supra, de autoria da Vereadora Roberta Stopa, apresentada ao
Projeto de Lei nº. 104/2021, de iniciativa do Chefe do Executivo, 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,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 4 de abril de
2022, Cícero de Aquino – Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em
discussão a Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) de autoria da Vereadora Roberta Stopa
ao Projeto de Lei nº104/2021. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Nilce Araujo Garcia.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em discussão a Emenda
nº 1 (MODIFICATIVA), APROVADA por unanimidade. Com a inserção da Emenda
aprovada, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 104/2021 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. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 105/2021 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre o
rebaixamento de guias no município e dá outras providências. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 12/2022 de procedência do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho que institui o "Dia Municipal de Nossa Senhora
Aparecida do Vagão Queimado" e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. O Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 16/2022 oriundo do Prefeito
Municipal que dispõe sobre nova redação aos arts. 3° e 5° da Lei n° 6.398, de 28 de
novembro de 2017, que institui o Plano Diretor Municipal de Turismo de Ourinhos e
dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei
nº 19/2022 de procedência do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que institui o "Dia
Municipal em Memória às Vítimas da Covid-19" no município de Ourinhos.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Foi colocada em discussão a Emenda nº 1/2022
(MODIFICATIVA) dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Valter do
Nascimento ao Projeto de Lei nº 21/2022, alterando o Artigo 2º. que institui no
âmbito do Município de Ourinhos o “Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores
– CAC”. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em votação a

emenda, APROVADA por unanimidade. Com alteração da emenda aprovada, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 21/2022 de autoria dos
Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Valter do Nascimento que institui no âmbito
do Município de Ourinhos o “Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores –
CAC”. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Nilce Araujo Garcia e Éder
Júlio Mota. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 22/2022 do Vereador
Santiago de Lucas Angelo que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Celso
Chagas). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
23/2022 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Antônia Trindade Bueno). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 24/2022 de iniciativa do Vereador Santiago de Lucas Angelo que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Dr. Belarmino Correa). Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocada em discussão a Emenda nº 3/2022 (MODIFICATIVA)
dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Valter do Nascimento ao Projeto de Lei
nº 25/2022, alterando o artigo 1º que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Alfaiate Alberto Teixeira). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em
votação, APROVADA por unanimidade. Com alteração da emenda aprovada, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 25/2022, alterando o
artigo 1º que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Alfaiate Alberto
Teixeira). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em discussão,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 35/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que institui o "Dia
Municipal da Doula" e dá outras providências. 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. Por questão de ordem, fez o
uso da palavra o Senhor Vereador Éder Júlio Mota. O Senhor Presidente suspendeu a
sessão ordinária por cinco minutos. Reaberta a sessão e não havendo mais matérias a
serem apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou à Segunda
Secretária se havia orador inscrito para o uso da tribuna. (o Senhor Presidente
suspendeu a sessão para que a Segunda Secretária assumisse a sessão) Em seguida,
fizeram o uso da palavra livre na tribuna os Senhores Vereadores José Roberto Tasca,
Cícero de Aquino, (a Senhora Presidente interrompeu a sessão para que o Primeiro
Secretário assumisse a sessão para a mesma fazer o uso da palavra) Raquel Borges
Spada, (o Senhor Presidente suspendeu a sessão para que a Segunda Secretária
assumisse a sessão), Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Anísio Aparecido
Felicetti, Giovanni Gomes de Carvalho e Roberta Stopa. Fim do horário do
expediente, a Senhora Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos
e declarou encerrada esta Nona Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrouse 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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