ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 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 décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete
horas e dez 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 Décima Primeira 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,
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 (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Logo após, o Senhor Vereador
Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Terezinha
Aparecida Vanzela Alves e também em memória da primeira vítima da COVID-19 no
município em 2020, a Sra. Jaqueline Hernandes em homenagem para as quase 600
vítimas registradas na cidade. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da bebê
Lara da cidade de Birigui. Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores, o Sr.
Presidente declarou um minuto de silêncio com os profundos sentimentos dos
membros desta Casa de Leis a todos os familiares e amigos dos munícipes citados. O
Sr. Presidente comunicou ao Senhores Vereadores que em razão do feriado do dia 21
de abril, bem como a suspensão do expediente no dia 22 de abril, as matérias para a
próxima sessão ordinária deverão ser registradas na secretaria até, no máximo, as dez
horas de amanhã, terça-feira (19/04). 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 nº DA/SC 001/2022, que
encaminha os Balancetes de Julho/2021, Agosto/2021. Setembro/2021,
Outubro/2021, Novembro/2021 e Dezembro/2021 nos termos especificados;
Encaminha Boletins Diários de Tesouraria da SAE – Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, referentes ao mês de Agosto de 2021 com nº 142/2021 ao nº

162/2021, nos termos especificados; Encaminha Boletins Diários de Tesouraria da
SAE – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, referentes ao mês de
Setembro de 2021 com nº 163/2021 ao nº 179/2021, nos termos especificados;
Encaminha Boletins Diários de Tesouraria da SAE – Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, referentes ao mês de Outubro de 2021 com nº 180/2021 ao nº
197/2021, nos termos especificados; Encaminha Boletins Diários de Tesouraria da
SAE – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, referentes ao mês de
Novembro de 2021 com nº 198/2021 ao nº 214/2021, nos termos especifica dos;
Encaminha Boletins Diários de Tesouraria da SAE – Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, referentes ao mês de Dezem bro de 2021 com nº 215/2021 ao nº
234/2021, nos termos especificados; Ofício nº 45/2022 – GAB/SAE, que encaminha
resposta pertinente ao Requerimento nº 589/2022, do Vereador Anísio Felicetti,
protocolado na Câmara Municipal de Ourinhos; Ofício nº 347/2022 – ASCMO, que
encaminha resposta pertinente ao Requerimento nº 674/2022, de 09/03/2022, do
Vereador Alexandre Araújo Dauage; Ofício nº 0190/2022/GiGov/BU, da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, informando a liberação de recursos financeiros em
07/04/2022, no valor de R$ 8.750.000,00 (oito milhões e setecentos e cinquenta mil
reais), destinados a esse Município, referentes à parcela do Contrato de
Financiamento nº 0599677-53/2021, assinado em 10/09/2021, no âmbito do
Programa FINISA. Modalidade FINISA – DESPESA DE CAPITAL; Ofício nº
1272/22 - CGMP/2022, do Ministério Público do Estado de São Paulo, comunicando
a realização da Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Ourinhos; Ofício nº
009/2022/Gerência de Compras, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO,
encaminhando Processos de Compras e Serviços, do mês de MARÇO de 2022.
Ofício nº 271/2022-ASCMO alertando que realizará paralisação simbólica dos seus
procedimentos eletivos no próximo dia 19 de abril, em alusão à crise da maior rede
hospitalar do SUS, no sentido de somar forças ao Movimento da Confederação das
Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Brasil – CMB, nos termos
especificados. 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 45/2022 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi
que institui no município de Ourinhos, a Política de Redução do Uso de Papel pela
Administração Pública. Projeto de Lei nº 46/2022 de Todos os Vereadores que
dispõe sobre denominação da Guarda Civil Municipal (Guarda Civil Municipal
Vereador Carlos Alberto Costa Prado "Carlinhos do Sindicato"). Projeto de
Resolução nº 4/2022 da Mesa Diretora que altera a redação do artigo 103 da
Resolução nº. 04, de 09 de junho de 1993 (Regimento Interno da Câmara Municipal).
Projeto de Resolução nº 5/2022 dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e
Fernando Rosini que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a efetuar
estudos com a finalidade de elucidar questões a respeito das multas aplicadas durante
a pandemia aos estabelecimentos comerciais, em especial no que se refere às micro e
pequenas empresas e comerciantes de pequeno porte, pelo descumprimento das

medidas de restrições impostas. O Senhor Presidente informou que as matérias
apresentadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres de acordo com o mandamento regimental, com exceção do
Projeto de Resolução nº 5/2022 que será deliberado na Ordem do Dia da presente
sessão. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
fizesse a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito – criada na
forma do Ato nº 04/2021, constituída através do Requerimento nº 548/2021 –
destinada a investigar a transição de empresas de gerenciamento a UPA – Unidade de
Pronto Atendimento em momento de pandemia da COVID-19. Por questão de ordem,
a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada solicitou do plenário que fosse realizada
somente a leitura da conclusão do relatório final da CPI, tendo em vista que o
relatório na íntegra foi enviado para todos os Senhores Vereadores juntamente com a
pauta da presente sessão ordinária. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido da Vereadora, APROVADO por unanimidade. Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou a leitura da conclusão final do referido relatório:
Conclusões Finais - Finda a análise dos fatos e documentos que deram ensejo à
instauração desta Comissão Parlamentar de Inquérito, apesar de ter sido
constatados algum percalços no atendimento de saúde do município no mês de
março de 2021 – situação demonstrada não ter sido nada incomum, principalmente
considerando as dificuldades impostas pelo cenário pandêmico instalado, forçoso
reconhecer que as investigações levam à conclusão de que não foi constatado nexo
de causalidade entre o procedimento de transição das Entidades Gestoras da UPA e
as mortes ocorridas na cidade de Ourinhos no mês de março por conta da Covid-19.
Realizadas todas as análises consideradas de extrema importância para se chegar as
pertinentes conclusões no presente relatório final, consigno os pontos abaixo
discorridos dos quais foi possível ser averiguado a ausência de nexo causal
noticiado no Requerimento nº 518. Restaram demonstradas todas as forças
empenhadas pelo município de Ourinhos para o enfrentamento e combate a Covid19 nos anos de 2020 e 2021, elucidando todos os equipamentos de saúde que foram
criados e adaptados com o apoio da União, do Estado e com recursos próprios do
município para serem ofertados a população e que ao fim revelam um verdadeiro
esforço da municipalidade e priorização das ações de saúde em um momento tão
caótico no qual o mundo passou. Dentro deste aspecto, restou demonstrado também
o cenário nacional, estadual e municipal do primeiro semestre do ano de 2021,
quando instalou-se a “segunda onda do vírus” e o município de Ourinhos, assim
como todo o Pais, viveu historicamente o pior momento da pandemia com números
expressivos de óbitos dados de forma geral em razão de todo o esgotamento do
sistema de saúde, a agressividade e as suas novas cepas. Realizou-se também um
cuidadoso estudo acerca de todos os atos que embasaram a condução do
Chamamento Público nº 03/2020 com o objetivo de perquirir o processo a fim de
averiguar qualquer mácula ou ilegalidade que tenha sido praticada e que pudesse
ser imputada a “mudança de administração da UPA e um caos na unidade”. Ainda
que seja passível de críticas por qualquer autoridade ou cidadão ourinhense, é certo
que não houve irregularidade na decisão do Chefe do Poder Executivo que, fazendo
uso de seu poder discricionário de Administrador Público, determinou a realização

de Chamamento Público para escolher nova parceria e plano de trabalho a ser
executado na UPA, considerando que o contrato anterior havia se exaurido e que o
procedimento correto era o início de um novo certame público, medida esta iniciada
pela Secretaria Municipal de Saúde no mês de agosto de 2020 e que
comprovadamente planejada nos autos, concretizou-se em de março de 2021.
Destaca-se que a nova Entidade Gestora assumiu seus trabalhos em 26/03/2021,
data em que os funcionários contratados pela antiga gestora ainda prestavam
serviços à UPA, sendo que da análise dos documentos acostados no processo e os
atestados de capacidade técnica, constatou-se a sua credibilidade e experiência no
mercado eis que atuante no ramo há 15 anos, bem como o atendimento as
normativas do SUS quanto a execução do plano de trabalho da UPA e a
permanência da mesma dinâmica de atendimento que já vinha sendo executada em
razão da pandemia do Covid-19 e os critérios de atendimento médico já
estabelecidos neste momento. De todo o estudo realizado, não foi encontrado
ilegalidades, omissões, erros ou qualquer outro tipo de mácula na condução do
Chamamento Público nº 03/2020, que tramitou sob a égide da Lei Federal nº
13.019/2014, razão pela qual também foi realizado estudo acerca de sua
aplicabilidade e surgimento em âmbito municipal, para nortear todas as conclusões
já realizadas, destacando-se a não aplicabilidade da Lei Federal nº 8.666/1993 neste
procedimento. Deste modo, conclui-se que não há como atribuir qualquer tipo de
responsabilidade seja para a Organização Social – Pró-vida, que geria a Unidade de
Pronto Atendimento – UPA – até o final de março ou ao novo prestador de serviços,
Instituto Nacional de Ciências da Saúde INCS – Organização da Sociedade Civil,
que iniciou suas atividades no final de março e no começo de abril, seja porque
executaram todas as suas atividades previstas no plano de trabalho, como também
empenharam esforços para atendimentos aos suspeitos e contaminados pela Covid19 que estavam aos seus alcances, diante do quadro caótico que se instaurava
novamente no âmbito nacional, estadual e municipal em referido período. Frise-se
que por qualquer ângulo que se observe a matéria que embasa o Requerimento nº
518, com a realidade fática amplamente demonstrada no presente relatório não há
provas robustas e tampouco indícios suficientes de que o fato de ter saído uma
Entidade de Gestora, por ter findado o prazo contratual da mesma e ter assumido
outra que se sagrou vencedora de um Chamamento Público em nada contribui para
a ocorrência de mortes em decorrência da Covid-19 no município de Ourinhos. A
partir dos documentos e declarações colhidas durante o curso desta CPI, não é
possível estabelecer qualquer conexão entre as lamentáveis mortes ocorridas na UPA
e o procedimento de chamamento público analisado. Não há como concluir que os
óbitos ocorridos no mês de março na UPA ou o “caos” no atendimento foram por
causa da transição das entidades gestoras, mesmo por que foram decorrentes de um
procedimento de chamamento público iniciado no mês de agosto do ano de 2020 e
em conformidade com a legislação de regência. No exercício do controle, bem como
na formação de críticas às ações adotadas no referido período, é imprescindível,
ainda, remeter o critério de adoção do ato administrativo ao complicadíssimo
contexto mundial, experimentado por toda humanidade, por conta da pandemia
causada pela Covid-19, inédita e imprevisível, que expôs o Gestor Público a

inúmeros desafios, exigindo a tomada de decisões de forma firme e rápida, sem
desvencilhar das inovações fáticas e legislativas que emergiram com o cenário
pandêmico. É certo que a transição de gestão de serviços que possuem natureza
essencial e contínua é um grande desafio à Administração Pública, sendo natural o
surgimento de contratempos que precisam ser sanados com urgência. No caso em
questão, não foi diferente. Considerando, entretanto, as limitações de recursos e de
pessoal, que comumente afligem a Administração Pública, o Poder executivo
Municipal, sempre com o necessário apoio desta Câmara de Vereadores, agiu da
melhor maneira possível para que as consequências da vital substituição não
atingissem a população Ourinhense e assim ocorreu. E, em que pese as críticas que
possam agora serem lançadas aos atos adotados naquele momento tão complicado –
dado o ineditismo da situação calamitosa gerada pela pandemia –, ao crítico, em
simples exercício de empatia, cabe se colocar no lugar das autoridades que
lideraram as ações, durante a catastrófica situação de saúde que assolou toda a
humanidade. Não havia regras, receitas, ou exemplos a serem seguidos. Coube ao
gestor público reunir suas equipes e lutar contra o inimigo inesperado, usando os
recursos que lhe eram disponibilizados e os servidores que ainda estavam em
atividade, em socorro das mais diversas frentes de batalha nas quais a população foi
constantemente flagelada, seja na área da saúde, da educação, da assistência social
ou da segurança pública. Há de se destacar o esforço herculano da Administração
Pública Municipal que redimensionou todo o seu planejamento de saúde para
montar uma robusta estrutura de enfrentamento ao vírus e guarnecer a população de
todas as formas possíveis nos mais diversos níveis de atendimento de saúde
conforme amplamente demonstrado. Assim sendo, sugiro a Vossas Excelências o
encerramento dos trabalhos, com o arquivamento da presente Comissão
Parlamentar de Inquérito. Que Deus nos abençoe e guie nossas mentes e espírito
para que tomemos a melhor decisão possível buscando a finalidade precípua que
guia toda nossa atividade: o bem – estar da população Ourinhense. Luiz Donizetti
Bengozi – Relator; Éder Júlio Mota – Presidente; Alexandre Florencio Dias –
Membro; Valter do Nascimento – Membro. Feita a leitura, o Senhor Presidente
colocou em discussão e votação o relatório final do trabalho da Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI – criada na forma do Ato nº 04/2021, constituída pelo
Requerimento nº 548/2021, destinada a investigar a transição de empresas de
gerenciamento da UPA – Unidade de Pronto Atendimento em momento de pandemia
da COVID-19. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino,
(por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação da sua
presença na sessão ordinária) José Roberto Tasca, Éder Júlio Mota, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação o relatório final da CPI, APROVADO com dez
votos favoráveis e quatro votos contrários. O Senhor Presidente determinou à
Secretaria da Casa as providências constantes do relatório, de acordo com o aprovado
pelo plenário. A seguir, foram apresentadas as matérias relativas à 11ª Sessão
Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 820/22 - Requer informações
sobre o cronograma de execução de limpeza (roçada) em áreas verdes no final da Rua

Cândido Corrêa de Araujo, no Residencial Matioli. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 821/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando alterar o sentido de trânsito para mão única de direção na
Rua Stellio Machado Loureiro, no quarteirão entre as Ruas José Felipe do Amaral e
Don José Marello, na Vila Mano. 822/22 - Requer informações do Departamento de
Estrada de Rodagem (DER) sobre a possibilidade de se instalar postes com lâmpadas
de LED no canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, entre o trevo do Parque
Minas Gerais até o Distrito Industrial Oriente Mori. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 823/22 - Requer informações quanto ao atendimento ao
Requerimento n° 356/2022, bem como às Indicações nº s 49/2021, 1.253/2020 e
1.035/2019, que solicitam a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
em toda a extensão dos bairros: Jardim Vereda I e Jardim Vereda II, Residencial
Recanto dos Pássaros I, Residencial Recanto dos Pássaros II e Residencial Recanto
dos Pássaros III, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Residencial
Oswaldo Brizola, Residencial Vandelena Moraes Freire, Conjunto Habitacional
Ourinhos I, Jardim Oriental, Jardim das Acácias, Jardim Brilhante, Residencial
Parque dos Diamantes, Residencial Regina Brisola e Residencial Parque das Flores.
824/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.363/2021, que solicita pintura
de sinalização de solo (faixa de pedestres) no cruzamento entre as Ruas Alberto Mori
e José Vendramini. 825/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.256/2021,
que solicita a repintura de sinalização de solo, bem como faixa de pedestres, nos
cruzamentos da Rua Silva Jardim com as Ruas Renato Mota e Agostinho Paiva,
devido à dificuldade dos pedestres em circular pelo local. 826/22 - Requer
informações sobre quantos funcionários têm no Procon, bem como qual a pessoa
responsável, horário de atendimento, quantas pessoas são atendidas diariamente,
esclarecendo também se o atendimento é presencial, se não for, qual o outro meio de
atendimento e se é dado ao munícipe número de protocolo mediante atendimento.
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 827/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar temporizadores nos semáforos com controle de
avanço de veículos e pedestres para informar o tempo restante para a mudança do
sinal. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 828/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 1.631/2021 e as Indicações nº s 413/2022, 383/2021 e
500/2018, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Paraná, no Jardim Matilde. Requerimento do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 829/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 2.596/2018 e a Indicação nº 1.883/2018, que solicitam a
implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves, em frente ao nº 121 (Colégio COC), bem como seja realizada a
pintura de sinalização de solo. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
830/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar o número de vagas
de estacionamento para idoso, de tal forma que possam ser compartilhadas com vagas
de pessoas com deficiência. 831/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
579/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Fernando Sanches - Vila Santa Maria. 832/22 - Requer informações sobre o
cronograma de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das

Ruas Pelegrino Dadona, Antônio Miguel Pereira, Vereador Alberico Albano "Bio" e
José Murilo. 833/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 498/2018, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas
Miguel Vieira da Silva, Vicente do Amaral, Dorival Gama, João Albano, Campos
Novos Paulista, Justina Bortolato Cassiolato e Governador Armando Sales - Jardim
Matilde. Requerimento dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo, Luiz Donizetti
Bengozi, Fernando Rosini e Valter do Nascimento: 834/22 - Requer informações
do Deputado Federal Luiz Carlos Motta, Presidente da FECOMERCIÁRIOS, sobre a
possibilidade de se realizar parceria com a Prefeitura de Ourinhos visando à
construção da Creche dos Comerciários em nosso Município. Requerimentos do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 835/22 - Requer informações ao Deputado
Federal Marcos Antônio Pereira sobre a possibilidade de se interceder junto ao
Governo Federal para a liberação de recursos financeiros, através de Emenda
Parlamentar, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), visando ao custeio na
área da saúde para a realização de cirurgias eletivas de hérnia, no município de
Ourinhos. 836/22 - Requer informações ao Deputado Federal Marcos Antônio Pereira
sobre a possibilidade de se interceder junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos para a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) ao município de Ourinhos, visando à aquisição de Microônibus adaptado para idosos, cuja proposta foi cadastrada na plataforma +Brasil sob
nº 042210/2021. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 837/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº. 505/2022, que solicita instalação de ponto de
ônibus intermunicipal, com bancos e cobertura, na Rua Santos Dumont, no
entroncamento com a Rodovia Raposo Tavares. 838/22 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras e à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo
e instalação de placas de sinalização, com relação à obrigatoriedade de direção na
confluência das Ruas Santos Dumont e José Pedroso, saída e entrada para a Rodovia
Raposo Tavares, nas proximidades do Clube Atlético Ourinhense. 839/22 - Requer
informações sobre a aplicação dos direitos constantes na Lei Complementar
Municipal nº 1.118, de 30 de março de 2022, que dispõe sobre reajuste no quadro do
Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de
Ourinhos e dá outras providências, bem como na Lei Complementar Municipal nº
1.119, de 30 de março de 2022, que dispõe sobre a correção dos Anexos VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV, da
presente Lei Complementar, que dispõe sobre o reajuste do quadro do Estatuto, Plano
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. 840/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos e de Zeladoria, quanto ao atendimento do Processo n° 24592/2021, com
laudo de vistoria n° 0652/2021 e data da emissão de 01/09/2021, o qual solicita
erradicação de uma Sibipiruna, localizada na Rua Rafael Cassetari, defronte ao n° 25
- Vila Sândano. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 841/22 Requer informações sobre o cronograma de execução para instalação de lombada ou
outro dispositivo, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade, na Rua
Padre Rui Cândido da Silva, nas proximidades do nº 1.885 - Vila Odilon, conforme

Protocolo 2.277/2022 de munícipe. 842/22 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma para execução de recapeamento asfáltico na Rua Imprensa - Vila Odilon.
843/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para execução de
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Tereza
Gonçalves Chiaradia - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 844/22 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma para execução de operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Orlando Migliari - Jardim Ouro Verde.
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 845/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de atendimento ao Processo nº 1026/2022,
protocolado na Prefeitura, o qual solicita revitalização da área verde situada na
Alameda Stella Regina Baxhix, próximo ao nº 85, no Jardim Santa Fé.
Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 846/22 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de ser adquirido um aparelho
de ultrassonografia com doppler colorido para o Ambulatório de Especialidades, pois
como a demanda do Município é muito grande, principalmente após a pandemia,
acarretando a diminuição da quantidade de vagas ofertadas pelo Estado, sendo uma
por mês, aumentando, consequentemente, a fila de espera e gerando dificuldades aos
pacientes. 847/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, se
todos os pacientes que estão aguardando exames e cirurgias em nossa cidade estão
cadastrados no CDR (Cadastro de Demanda Reprimida) do Estado. 848/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde e à Santa Casa de Misericórdia,
sobre a possibilidade de participarem dos mutirões e corujões da Secretaria do Estado
de Saúde para ajudar na disponibilização de exames e cirurgias para zerarmos a
demanda reprimida de ambos em nossa cidade. Requerimento da Vereadora
Roberta Stopa: 849/22 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal
nº 5.832/2012, que obriga a realização do teste do coraçãozinho (exame de oximetria
de pulso) em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades do Município.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do requerimento de urgência
apresentado: Requerimento nº 850/2022 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 46/2022. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja apreciado em regime de urgência
especial de votação o Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria de todos os vereadores,
que dispõe sobre denominação da Guarda Civil Municipal (Guarda Civil Municipal
Vereador Carlos Alberto Costa Prado “Carlinhos do Sindicato”). JUSTIFICATIVA:
O Projeto de Lei em questão presta esta homenagem ao saudoso Vereador Carlinhos
do Sindicato que durante seus mandatos nesta Edilidade tanto lutou para a criação da
Guarda Municipal em nossa cidade, apresentando emendas às leis orçamentárias,
bem como diversos requerimentos pleiteando sobre o assunto, além de deixar um
legado de luta e trabalho por nossa cidade que jamais serão apagados de nossa
memória. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime
de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 18 de
abril de 2022, assinado pelos Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Giovanni Gomes de Carvalho, Santiago de Lucas Angelo, Nilce
Araujo Garcia Raquel Borges Spada, Fernando Rosini, Luiz Donizetti Bengozi,
Valter do Nascimento, Anísio Aparecido Felicetti e José Roberto Tasca. A seguir, a

Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 973/22 - Solicita retirada de galhadas e entulhos na Rua
Imprensa, nas proximidades do n° 211, na Vila Odilon. Indicações do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 974/22 - Solicita implantação de redutor
de velocidade (lombofaixa ou "quebra-molas") na Rua Achilles Zamboni, Parque
Pacheco Chaves. 975/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua
Geraldo Jacob Tavares, defronte aos n° s 50, 150 e 160. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 976/22 - Solicita a realização de patrolamento e
encascalhamento, com urgência, na estrada do Kainty no bairro da Sobra, que liga a
Igreja da Sobra à estrada Chão Batido e ao barreiro do antigo Kainty. Indicações do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 977/22 - Solicita melhorias na EMEF
"Jornalista Miguel Farah", com a ampliação da área coberta na entrada e saída de
alunos, visando evitar que em dias de chuva algumas crianças fiquem expostas ao
tempo, não tendo espaço suficiente para se abrigarem até serem recepcionadas pelos
pais ou responsáveis. 978/22 - Solicita roçada e limpeza na pista de caminhada do
Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”, na Nova
Ourinhos, em especial alguns pontos mais críticos. 979/22 - Solicita retirada de
galhadas na Rua Adolfo Galileu, defronte ao nº 86 - Jardim Paulista. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 980/22 - Solicita limpeza de "boca de lobo" na
Rua Olympio Coelho Tupiná, próximo ao nº 101 - Vila Christoni. 981/22 - Solicita
operação "tapa-buracos", com urgência, na Rua Campos Novos Paulista - Jardim
Matilde. 982/22 - Solicita pintura de faixa no redutor de velocidade (quebra-molas)
defronte ao velório do Cemitério Municipal, na Rua Gaspar Ricardo - Vila Nova Sá.
Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 983/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes na Rua Otoni Felipe Soares, próximo ao nº 280 - Jardim Santa
Felicidade. 984/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Lázaro
José Pereira, próximo ao nº 102 - Jardim Santa Felicidade. 985/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Imprensa, próximo ao nº 211
- Vila Odilon. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 986/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Alameda Severo
Montuleze, no Jardim Santa Fé. Indicações do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 987/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Dimas
Franco de Arruda, nas proximidades do nº 46 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante. 988/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Jamil Chequer, nas
proximidades do nº 639 - Loteamento Águas do Eloy. 989/22 - Solicita troca de
lâmpadas inoperantes na Rua José Felipe, nas proximidades do nº 252 - Jardim
Itamaraty. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 990/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Prof. José Varago. 991/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Alexandre Rosa - Jardim Paulista.
992/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Antônio Fernandes
Grillo - Jardim Paulista. Dando sequência, a Segunda Secretária realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 94/22 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Terezinha Aparecida Vanzela, aos 79 anos. Moção do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 95/22 - De pesar pelo falecimento de Antônio Bueno
Ferraz "Salada". Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 96/22 - De pesar

pelo falecimento de Francisco Sanches Garcia, de 78 anos. Moção do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 97/22 - De congratulações à Cerimônia de Entrega de
Faixas, realizada pela Federação Paulista de Judô, 3ª Delegacia Centro Sul e
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para entrega da faixa preta aos atletas do
Judô promovidos no ano de 2021. Moção da Vereadora Nilce Araújo Garcia: 98/22
- De congratulações à Sra. Conceição da Silva, fundadora da ADAO (Associação
Defensora dos Animais de Ourinhos), pelos 21 anos de serviços dedicados aos
animais de nossa cidade. Moção dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Luiz
Donizetti Bengozi: 99/22 - De pesar pelo falecimento de Marco Antônio Mantovani.
Moções do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 100/22 - De pesar pelo falecimento
de Geny Leite de Carvalho Pronunciato. 101/22 - De pesar pelo falecimento de João
Aparecido Pereira Nantes “João Nantes”, proprietário da Drogalar. Moção da
Vereadora Raquel Borges Spada: 102/22 - De congratulações ao Banco de Leite de
Ourinhos, pelos excelentes serviços prestados em 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. Fizeram pedido de
destaque a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada da Moção nº 102/2022; o Sr.
Vereador Santiago de Lucas Angelo do Requerimento nº 834/2022; o Senhor
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho do Requerimento nº 823/2022 e a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia da Moção nº 98/2022. Não havendo mais pedido de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 820 a
849/2022 e as Moções nº s 97, 98 e 102/2022, com exceção das matérias destacadas.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e José Roberto
Tasca. 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. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas da presente sessão. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 823/2022 de autoria do Vereador Cícero de
Aquino que requer informações quanto ao atendimento ao Requerimento n°
356/2022, bem como às Indicações nº s 49/2021, 1.253/2020 e 1.035/2019, que
solicitam a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão dos bairros: Jardim Vereda I e Jardim Vereda II, Residencial Recanto dos
Pássaros I, Residencial Recanto dos Pássaros II e Residencial Recanto dos Pássaros
III, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Residencial Oswaldo
Brizola, Residencial Vandelena Moraes Freire, Conjunto Habitacional Ourinhos I,
Jardim Oriental, Jardim das Acácias, Jardim Brilhante, Residencial Parque dos
Diamantes, Residencial Regina Brisola e Residencial Parque das Flores. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota. Fim do
horário regimental, o Senhor Presidente comunicou que a discussão e votação do

requerimento destacado de nº 823/2022 terá continuidade na próxima sessão
ordinária. Fim do horário do expediente, por questão de ordem, o Senhor Vereador
Éder Júlio Mota solicitou do plenário a supressão do intervalo regimental para a
continuidade dos trabalhos legislativos. O Senhor Presidente colocou em deliberação
do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Aprovada 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. 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, 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 o Sr. Presidente informou que serão colocados em deliberação do
plenário o requerimento de urgência e as matérias apresentadas à mesa. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou o adiamento da discussão e
votação do Projeto de Lei Complementar nº 21/2021 por seis sessões ordinárias. O
Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido de prorrogação da
discussão e votação do referido projeto, APROVADO por unanimidade. Na
sequência, foi colocado em discussão o Requerimento nº 850/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 46/2022 de autoria de todos os
vereadores, que dispõe sobre denominação da Guarda Civil Municipal (Guarda Civil
Municipal Vereador Carlos Alberto Costa Prado “Carlinhos do Sindicato”). Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com
quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente
nomeou o Sr. Vereador Éder Júlio Mota para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao
Projeto de Lei nº 46/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre denominação da Guarda Civil
Municipal (Guarda Civil Municipal Vereador Carlos Alberto Costa Prado “Carlinhos
do Sindicato”), declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 18 de
abril de 2022, Éder Júlio Mota – Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 46/2022 de autoria de todos os Senhores
Vereadores que dispõe sobre denominação da Guarda Civil Municipal (Guarda Civil
Municipal Vereador Carlos Alberto Costa Prado “Carlinhos do Sindicato”). Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 5/2021 da
Vereadora Raquel Borges Spada que institui a Campanha “Óculos Solidário” no
Município de Ourinhos e dá outras providências. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Alexandre Araújo Dauage
e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO com doze votos favoráveis e dois votos contrários. Foi

colocado em discussão o Projeto de Lei nº 37/2022 dos Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti e Alexandre Florencio Dias que institui no Município o mês "Maio Branco".
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti,
Alexandre Florencio Dias e Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Projeto de Resolução nº 5/2022 dos Vereadores Santiago de Lucas
Angelo e Fernando Rosini que cria Comissão de Assuntos Relevantes destinada a
efetuar estudos com a finalidade de elucidar questões a respeito das multas aplicadas
durante a pandemia aos estabelecimentos comerciais, em especial no que se refere às
micro e pequenas empresas e comerciantes de pequeno porte, pelo descumprimento
das medidas de restrições impostas. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Aprovado o Projeto de
Resolução nº 5/2022, o Senhor Presidente designou os Senhores Vereadores
Fernando Rosini, Alexandre Araújo Dauage, Éder Júlio Mota, Luiz Donizetti Bengozi
e Valter do Nascimento
para sob a presidência integrarem a Comissão de
Assuntos Relevantes destinada a efetuar estudos com a finalidade de elucidar
questões a respeito das multas aplicadas durante a pandemia aos estabelecimentos
comerciais, em especial no que se refere às micro e pequenas empresas e
comerciantes de pequeno porte, pelo descumprimento das medidas de restrições
impostas. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o
uso da palavra na tribuna livre os Senhores Vereadores Nilce Araujo Garcia, (o
Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a
presidência) Giovanni Gomes de Carvalho, Raquel Borges Spada (o Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que a Segunda Secretária assumisse a
presidência), José Roberto Tasca, Alexandre Araújo Dauage e Anísio Aparecido
Felicetti. Não havendo mais orador inscrito e fim do horário do expediente, a Senhora
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Décima Primeira 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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