ATA DA SEXTA 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: Carlos Alberto Costa Prado
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao décimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas
e sete 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 Sexta Sessão Ordinária do
presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas Angelo. Feita
a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Alexandre Araújo
Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Carlos Alberto
Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni
Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Luiz Donizetti
Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de
Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo
número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos do Sr. Isaías Procópio de Assis, do Sr. José da Silva Cabral e do
Dr. Reginaldo Ferreira de Campos. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Lucineia
Araújo da Silva. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Odelson Aparecido Costa,
do Sr. Miguel Ferreira e do jovem Luís Felipe Fantinato. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Júlio Burati. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Lucineia Araújo da
Silva, do Sr. Rodolfo Miranda e da Sra. Lourdes Ribeiro. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Rodolfo Miranda e do Dr. Reginaldo Ferreira de Campos.
Atendendo a solicitação dos Senhores Vereadores, o Sr. Presidente Santiago de Lucas
Angelo declarou um minuto de silêncio pelos falecimentos dos munícipes citados e
também para todas as vítimas da Covid-19 e famílias que perderam seus entes
queridos, devido aos falecimentos registrados na última semana até esta data. Em
seguida, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores, que estava aberta a
inscrição para o uso da palavra no expediente devendo ser realizada junto ao Primeiro
Secretário e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser
solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou, na
sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Na sequência, o Senhor Presidente
colocou em votação a Ata da Quinta Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por
unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que

realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofício proveniente da Prefeitura
Municipal em resposta aos Requerimentos nº s 56, 57, 58 e 59/2021 do Vereador
Alexandre Araújo Dauage; Requerimentos nº s 1.162/2020; 12, 14, 20, 21, 24, 26, 27,
28, 29, 31, 37, 38, 40, 46, 121, 145, 147, 152, 154 e 221/2021 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; Requerimento nº. 1.180/2020 do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado; Requerimentos nº s 61 e 142/2021 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimento nº 16/2021 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 73 e
179/2021 do Vereador Fernando Rosini; Requerimento nº 226/2021 do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; Requerimentos nº s 30, 41, 49, 94, 95, 96,
97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110/2021 do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi; Requerimentos nº s 1, 6, 67, 71, 72, 111, 124, 126, 127, 129, 131,
132 e 178/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s 17 e
158/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo e Requerimento nº 229/2021 do
Vereador Valter do Nascimento. Ofício n° 06 da LAMBO – LIGA DAS
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS DE OURINHOS ,
encaminhando relação das Associações de Moradores de Bairros do município e
dados de seus respectivos presidentes; Ofício eletrônico da presidência da CÂMARA
MUNICIPAL DE LUPÉRCIO, encaminhando a Moção 03/2021, de repúdio ao
aumento das tarifas dos pedágios no trecho da paulista da BR-153 e solicitando apoio
à mesma; Ofício n° 011/2021 da Gerência de Compras da SAE –
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, encaminhando relação de processos
de compras e serviços da autarquia referentes ao mês de fevereiro de 2021;
Informativo eletrônico da UVESP – UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE
SÃO PAULO, alertando para novas exigências referentes à lei do FUNDEB. Abaixoassinado do corpo docente da EMEF PROFESSORA JOSEFA NAVARRO LEMOS,
externando reivindicações e considerações acerca do Plano de Carreira do Magistério
Público do município. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do Ofício nº 036/100/21: “Secretaria da Segurança Pública
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ourinhos, 12 de março de 2021. Ofício nº.
31º BPMI-036/100/21 do Comandante da Primeira Companhia de Polícia Militar do
Interior ao Excelentíssimo Sr. Santiago de Lucas Angelo – Presidente da Câmara
Municipal de Ourinhos – SP. Assunto: ocorrência envolvendo vereador municipal.
Anexo: BO/PM eletrônico n º 202103110615248, de 11/03/2021. Enacaminho a
Vossa Excelência o expediente anexo, o qual versa sobre ocorrência envolvendo
Vereador do Município de Ourinhos/SP, para conhecimento e deliberação. Na
oportunidade, apresento os protestos de elevada estima e consideração. Lucas Viol
Franciscon – Cap PM Comandante.” Realizada a leitura, o Senhor Presidente
informou que 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. Dando continuidade, o Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 10/2021 do Prefeito
Municipal que ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre Municípios brasileiros,
com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus,

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 4/2021 de autoria do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho que acrescenta o § 5º. ao Artigo 65 da Lei Complementar nº 1.082, de 23
de dezembro de 2020, concedendo prazo para instalação de caixa d’água domiciliar.
As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para
elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. A
seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura do s pareceres favoráveis da Comissão
de Justiça e Redação emitidos aos Projeto de Lei nº 8/2021 e Projeto de Resolução nº
2/2021. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de
Resolução nº 02/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra, de iniciativa da Mesa Diretora, que cria a Comissão
Temporária de Revisão e Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ourinhos, 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, 15 de março de 2021. Carlos Alberto Costa Prado –
Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre
Florencio Dias – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 08/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Fernando Rosini, que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Odilon Dupas), 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, 11 de março de 2021. Carlos Alberto Costa
Prado – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre
Florencio Dias – Membro. O Senhor Presidente informou que o Projeto de Lei nº
08/2021, cujo o parecer favorável foi lido, poderá ser inserido na ordem do dia das
próximas sessões, enquanto o Projeto de Resolução nº 2/2021 será deliberado na
ordem do dia da presente sessão, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 148 do
regimento interno. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento
emitido ao Protocolo R-232/2021-00, de 25/02/2021, referente ao Ofício nº DA/SC
003/2021, de 24 de fevereiro de 2021, da Sra. Jéssica Guimarães Santos Pereira,
Gerente de Orçamento e Finanças, que encaminha cópia do Balancete Financeiro da
Receita e da Despesa da SAE, referente ao mês de janeiro de 2021 : Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000232/2021-00 de 2021-0225, referente ao Ofício nº DA/SC 003/2021, de 24 de fevereiro de 2021, da Sra.
Jéssica Guimarães Santos Pereira, Gerente de Orçamento e Finanças, que encaminha
cópia do Balancete Financeiro da Receita e da Despesa da SAE, referente ao mês de
janeiro de 2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 15 de março de 2021. Fernando Rosini – Presidente-Relator, Alexandre
Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Em seguida, o

Sr. Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 6ª. Sessão
Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 400/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir rotatória na confluência da Avenida
Henrique Migliari com as Ruas Moacir Cassiolato e José do Patrocínio. 401/21 Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens, sobre a
possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no trevo
de acesso à Vila São Luiz. 402/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar programa de prevenção e conscientização do vírus HIV na terceira idade.
403/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada
ao redor da área de lazer da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé.
404/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar hidrômetro em
prédios públicos, para verificar a quantidade de uso, orientar para economias e até
mesmo verificar se há vazamentos. 405/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar cobertura, bem como realizar melhorias e pintura, na
quadra poliesportiva da Praça Prof. Mário Cesar de Oliveira, no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 406/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
instalar grade de proteção em ponte situada na Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 407/21 Requer informações visando esclarecer se os salários e abonos dos professores
municipais estão sendo pagos corretamente, bem como se lhes foram asseguradas
condições dignas de trabalho em regime de home office (equipamentos de
informática, conexão adequada à internet, etc.). Requerimento do Vereador Cícero
de Aquino: 408/21 - Requer informações sobre o cronograma de execução do
programa "Ourinhos Sem Enchente". Requerimento do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 409/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Marginal - Residencial
Parque das Flores. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
410/21 - Requer informações sobre a CIP - Contribuição de Iluminação Pública -,
informando o montante arrecadado nos anos de 2020 e 2021, e especificando a
destinação desses recursos. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 411/21
- Requer informações a respeito da aplicação da Lei Complementar nº 1.082/2020,
que dispõe sobre os serviços prestados pela Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos - SAE e dá outras providências, assim como quanto a legislações correlatas
pretéritas. 412/21 - Requer informações da Administração Pública Municipal e da
Secretaria Municipal de Educação, através de cópias, sobre o plano desenvolvido
para que os professores concursados e adjuntos desenvolvam o trabalho pedagógico
em home office nos anos de 2020 e 2021. Requerimentos do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 413/21 - Requer informações sobre a possibilidade do
setor competente criar um aplicativo, no qual informe semanalmente através de envio
de mensagem ao usuário cadastrado, quais medicamentos, principalmente de alto
custo, estão disponíveis para retirada e quais estão em falta, evitando que os
munícipes gastem seus recursos no deslocamento para retirada do medicamento que
não estará disponível no momento. 414/21 - Requer informações sobre a

possibilidade de se disponibilizar os veículos oficiais do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO, Superintendência de Água e
Esgoto - SAE e da Prefeitura Municipal, para transportar os idosos sem condições aos
locais de vacinação contra a Covid-19. Requerimento do Vereador Valter do
Nascimento: 415/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se abrir rua, atrás
do Ourinhos Plaza Shopping, interligando a Rua Fernando Prestes e a Alameda
Djames Wilham Afonso. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
416/21 - Requer informações sobre a possibilidade de ser realizada visita técnica do
Engenheiro da Prefeitura Municipal, com vistas à realização de obra de adaptação na
estrutura do prédio da Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", para
promover mais acessibilidade e inclusão das mulheres com necessidades especiais.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 417/21 - Requer informações sobre o
cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) nº
103.210/2019, no qual se firmou o compromisso de plantio de 913 mudas de espécies
arbóreas nativas na Área de Proteção Permanente (APP) do Córrego da
Chumbeadinha, bem como informações a respeito de uma solução para a manutenção
das águas pluviais, tanto no lago como no córrego. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 418/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir academia da saúde ao ar livre na área verde da Rua Dr. Caio Mizubuti, 976 Vila Soares. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
419/21 - Requer informações sobre os valores recebidos pelo município de Ourinhos
para o combate à COVID-19 e onde foram empregados esses recursos.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 420/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se reformar no alambrado da EMEF "Pedagogo
Paulo Freire". 421/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar a
altura do muro e instalar cerca elétrica no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
422/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir local coberto e
fechado na praça do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves, para os munícipes da terceira idade que se reúnem diariamente,
para a prática de jogos, servindo-os como terapia. 423/21 - Requer informações, junto
ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER, sobre a possibilidade de se construir
ciclovia nos canteiros da Rodovia Raposo Tavares, no Município. 424/21 - Requer
informações, junto ao Departamento de Estradas de Rodagens - DER, sobre a
possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia Raposo Tavares, no trevo
de acesso à Vila Brasil. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
425/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar campanha de
conscientização ambiental aos munícipes, referentes à reciclagem, resíduos sólidos e
plantio de mudas. 426/21 - Requer informações sobre treinamentos de prevenção a
acidentes de trabalho aos funcionários públicos municipais. 427/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se criar um programa destinado exclusivamente
à saúde dos servidores públicos e seus familiares. 428/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de se criar programa voltado ao funcionalismo público, visando
capacitar servidores e elevar a quantidade de serviços prestados à população, com
ênfase na modernização, digitalização e inovação da gestão pública. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 429/21 - Requer informações sobre a

possibilidade de se adotar providências, com urgência, para realizar melhorias na
captação das águas torrenciais oriundas da Rodovia Raposo Tavares, que vêm
inundando as residências da Vila Brasil, Jardim Josefina e bairros adjacentes. 430/21
- Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 431/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar vagas
para estacionamento em 45 graus na Rua Henrique Pontara. 432/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar mão dupla de direção na Rua 13 de
Maio, no trecho compreendido entre as Ruas Duque de Caxias e Dr. Antônio Prado.
433/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a praça localizada
na área verde situada entre a Avenida José Marques de Souza e as Ruas José Neves de
Oliveira, Jornalista Heron Domingues e Carlos Zanuto. 434/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar horta comunitária no Jardim Anchieta. 435/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a implantação
de guard-rail (mureta de proteção) na Rua Moacir Cassiolato, no trecho paralelo ao
Córrego Águas das Furnas. 436/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
revitalizar a Praça José Cardinali Mader, com instalações de playground, academia de
saúde, bancos, etc. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 437/21
- Requer informações, junto ao Chefe do Executivo, SAE e IPMO, quanto à
possibilidade de se alterar a estrutura administrativa para garantir que pelo menos 2%
dos cargos em comissão e funções de confiança sejam ocupados por pessoas com
deficiência, observando a qualificação exigida pelas normas em vigor.
Requerimentos da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 438/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 257/2021, que solicita implantação de redutores de
velocidade (lombadas) na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, em ambos os sentidos,
próximo ao Hotel Ibis e outra, também em ambos os sentidos, próximo à Rotatória
Silvestre Palermo, a fim de evitar atropelamentos dos patos do lago, pois são atração
do local para a população. 439/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
258/2021, que solicita a instalação de câmeras de videomonitoramento e limpeza
periódica do Lago Maria Aparecida Pedrotti Gomes, pois está todo poluído com
garrafas e lixo. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada, Anísio
Aparecido Felicetti, Santiago de Lucas Angelo e Carlos Alberto Costa Prado:
440/21 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 10/2021.
Requerimento dos Vereadores Nilce Araujo Garcia, Giovanni Gomes de
Carvalho, Roberta Stopa, Cícero de Aquino e Éder Júlio Mota: 441/2021 Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 04/2021.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 442/2021 – Requer a retirada da
Indicação nº. 670/2021 da pauta dos trabalhos legislativos. Por questão de ordem, a
Sra Vereadora Roberta Stopa solicitou a retirada da Indicação nº. 670 da pauta. Na
sequência, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 646/21 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED
em toda a extensão da Avenida Amador Bueno - Jardim dos Bandeirantes. 647/21 Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Praça Benedito
Galvão - Nova Ourinhos. 648/21 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda

a extensão das Ruas Fernando Prestes e Vereador Geraldo Bernardini - Vila Boa
Esperança. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 649/21 - Solicita a
construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Paulo Amaral Santos com
a Rua Domingos Bellei - Jardim Nossa Senhora de Fátima. 650/21 - Solicita
instalação de balanção de concreto no cruzamento da Rua Argemiro Batista das
Neves com a Rua Miguel Durante Sobrinho, no Jardim Anchieta. 651/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Serafim Signorini,
defronte ao n° 199 - Nova Ourinhos. 652/21 - Solicita reparos e pintura na EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron". Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
653/21 - Solicita instalação de lixeiras nos arredores do Hospital Unimed. 654/21 Solicita substituição da iluminação pública existente por lâmpadas LED no entorno
do NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico". 655/21 - Solicita instalação de
bancos e iluminação pública ao longo das margens do Córrego Monjolinho, na
extensão dos bairros: Jardim dos Bandeirantes e Jardim Santa Felicidade. 656/21 Solicita melhorias na sinalização de trânsito na Avenida Presidente Goulart,
principalmente na passagem de nível e nos cruzamentos com a Avenida Santino
Brianezi e a Avenida Sidney Marcondi. 657/21 - Solicita, com urgência, roçada e
limpeza em toda a extensão da Rua Mário Antônio Baccili, principalmente nas áreas
verdes às margens do Córrego Água das Furnas. 658/21 - Solicita patrolamento e
colocação de cascalho na Rua Manoel da Borba Gato. 659/21 - Solicita instalação de
iluminação pública nas vielas paralelas às Ruas Orlando Tolotto e Zaia Merege Farah.
660/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Avenida Aureliano Antônio Gonçalves. 661/21 - Solicita limpeza geral em toda a
extensão do Jardim Guaporé. 662/21 - Solicita a troca de toda iluminação por
lâmpadas de LED em todas as ruas do Jardim dos Bandeirantes, Jardim Santa
Felicidade II, Jardim Quebec, Vila Soares, Vila Christoni, Jardim das Paineiras,
Jardim Cristal e Vila São Luiz. Indicação do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 663/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e implantação de lombada
na Rua Emílio Roli, próximo ao nº 781 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 664/21 - Solicita operação “tapaburacos” na Rua Aparecida Madeira Santos, em frente ao nº 62 - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 665/21 - Solicita limpeza em boca de lobo situada na Rua Adail
Faria da Cunha - Jardim Josefina. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
666/21 - Solicita roçada na Praça Israel Rodrigues - Jardim Ouro Verde. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 667/21 - Solicita limpeza em todos os bueiros da
Rua Benedito Perino - Jardim São Domingos. Indicação do Vereador Valter do
Nascimento: 668/21 - Solicita limpeza em bueiro no cruzamento das Ruas Olympio
Coelho Tupiná e Barão do Rio Branco. Indicação do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 669/21 - Solicita a construção de boca de lobo no final da rampa
de acesso de pedestre à Rodovia Raposo Tavares, localizada na Praça das Bandeiras Vila Brasil -, pois, em dias chuvosos, não há como escoar a água que desce pela Rua
Duque de Caxias e pela Rodovia. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 671/21 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento da Avenida
Arnaldo da Silva com a Rua José Neves de Oliveira, no CDHU. Indicação da

Vereadora Raquel Borges Spada: 672/21 - Solicita limpeza em bocas de lobo da
Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito". Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
673/21 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando "CARGA E DESCARGA",
bem como instalação de placas aéreas na Rua José Felipe do Amaral, defronte aos nº
s 50 e 50-1. 674/21 - Solicita plantio de árvores em toda a extensão da Rua Wolnei
Fragão Silva, atual rua projetada ao longo da ferrovia, que liga as Ruas Cardoso
Ribeiro e Fernando Prestes. 675/21 - Solicita que seja dado continuidade no asfalto
que fora recortado para receber melhorias, defronte ao depósito do Ourinhos Plaza
Shopping. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 676/21 - Solicita urgente
limpeza em bueiro da Rua Benedito Perino, defronte ao nº 603 - Jardim Ouro Fino.
677/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste nº 826.787 localizado
na Rua Marginal, defronte ao nº 1.737 - Residencial Parque das Flores. Indicação do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 678/21 - Solicita implantação de lombada
e pintura de sinalização de solo na Rua Domingos Ângelo, próximo à igreja.
Indicação do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 679/21 - Solicita balanção de
concreto na Rua Moacir Cassiolato, defronte ao comércio de nº 198 - Parque Minas
Gerais. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 680/21 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua João
Rafael Bardi (Faé) - Jardim São Carlos. Indicações do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 681/21 - Solicita poda de árvores na Rua Orlando Azevedo, em frente ao nº
594. 682/21 - Solicita poda de árvores na Avenida Henrique Migliari, defronte ao nº
575. 683/21 - Solicita balanção de concreto na Rua Ayrton Senna da Silva, defronte
ao nº 512 - CDHU. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 684/21 Solicita a reforma do alambrado da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila Brasil, que
foi danificado por queda de árvore. 685/21 - Solicita instalação de coberturas e
assentos em todos os pontos de ônibus do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 686/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) na Rua Prof. Jorge Herkrath, defronte aos nº s 266 e 267. 687/21 Solicita a recuperação ou reforma de todos os redutores de velocidade da Rua
Eduardo Peres. 688/21 - Solicita limpeza geral e varrição periódica nas guias, sarjetas
e calçadas, ao menos uma vez por semana, nas Ruas Pará, Amazonas, Monteiro
Lobato e Don José Marello, no entorno do Seminário Josefino Nossa Senhora de
Guadalupe - Vila Perino. 689/21 - Solicita urbanização e paisagismo nas vielas do
Jardim das Paineiras. 690/21 - Solicita troca de lâmpadas nas vielas do Jardim das
Paineiras. 691/21 - Solicita pintura de sinalização de solo em todos os cruzamentos
de vias públicas no Jardim Santos Dumont, ratificando a Indicação nº 243/2020.
692/21 - Solicita a construção de calçadas no entorno da área de lazer localizada entre
as Ruas Hermínio Joaquim dos Remédios, Romano Bordinhon e Professor Ivo
Gilberti - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 693/21 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Celestino Lopes Bahia, defronte ao nº
1.010. 694/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Irineu Pereira
da Silva, defronte ao nº 371 - Jardim das Paineiras. 695/21 - Solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em todas as ruas do Jardim São
Silvestre. 696/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de
trânsito no cruzamento entre as Ruas Antônio Alexandre Consoni Viganó e Eduardo

Peres, no Jardim Manhatan. 697/21 - Solicita a construção de balanção de concreto
no cruzamento das Ruas Joaquim Floriano da Silva e João Ferreira. 698/21 - Solicita
limpeza de bocas de lobo, guias e sarjetas, bem como poda de árvores, na Rua
Marcelo Caldara. Indicação do Vereador Fernando Rosini: 699/21 - Solicita
implantação de lombada ou algum outro tipo de redutor de velocidade na Rua Moacir
Cassiolato, no Parque Minas Gerais. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
700/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa),
bem como placas aéreas indicando limite de velocidade, na Rua Onofre Alves
Moreira, próximo ao nº 668. 701/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico
ou operação "tapa-buracos", na Rua Brasil, entre os trechos da Rua Dr. Antônio Prado
com as Ruas Pedro de Toledo e Olympio Coelho Tupiná. 702/21 - Solicita operação
"tapa-buracos" em locais abertos pela SAE, no cruzamento entre as Ruas Fernando
Sanches e Maria do Carmo Ferreira Matozinho. Indicação do Vereador Valter do
Nascimento: 703/21 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da linha férrea
entre as Ruas José Bonifácio e Vitório Christoni, visto que os moradores pedem
urgência. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 704/21 - Solicita
manutenção em redutor de velocidade situado na Rua Moacir Cassiolato, defronte ao
nº 538 - Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
705/21 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Adolpho Campeão Vicentino, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. O Sr. Presidente
informou que as Indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de
direito, para as providências que solicitam. Logo após, a Segunda Secretária realizou
a leitura das Moções apresentadas: Moção dos Vereadores Alexandre Araujo
Dauage, Giovanni Gomes de Carvalho e Cícero de Aquino: 41/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Natalino Alves de Lara. Moção do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 42/21 - De pesar pelo falecimento de Lucinéia da Silva Araújo "Tia Néia".
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 43/21 - De pesar pelo falecimento de Victor
Alexandre. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 44/21 - De congratulações
à Suéllen Rosim (prefeita de Bauru) por ser uma mulher de destaque pela sua
coragem, com ações voltadas para políticas públicas para mulheres. Moção do
Vereador Cícero de Aquino: 45/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria
Jerônino Rodrigues. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 46/21 - De
congratulações à Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", em nome
da Secretária Municipal de Saúde Cássia Palhas, pela contratação de um
mastologista. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 47/21 – De congratulações e
aplausos ao Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo pelos seus 141 anos de
existência, servindo ao povo paulistra desde o ano de 1880, homenagenado àqueles
qu elutam, diuturnamente, contra o sinistro em defesa da vida, do patrimônio e do
meio ambiente. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente
expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Em
seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos requerimentos de urgência apresentados à mesa: Requerimento nº 440/2021 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 10/2021. 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 10/2021, de

autoria do Prefeito Municipal, que ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre
municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia
do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: O recrudescimento dos casos de COVID-19 em todo
território nacional tem preocupado prefeitas e prefeitos de todo o país. A justificativa
do envio do presente Projeto de Lei a esta Egrégia Casa Legislativa se dá nesse
cenário desalentador, que exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo quanto dos
pares desta Câmara. Há urgente necessidade de vacinação em massa da população
brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde,
evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade
econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social. Assim sendo, solicito a
apreciação do incluso Projeto de Lei, em regime de urgência, na forma estabelecida
na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 15 de março de 2021. Assinado
pelos Vereadores Santiago de Lucas Angelo, Anísio Aparecido Felicetti, Carlos
Alberto Costa Prado, Raquel Borges Spada, Nilce Araujo Garcia, Fernando Rosini,
Éder Júlio Mota, Alexandre Florencio Dias, Alexandre Araújo Dauage, Luiz Donizetti
Bengozi e Valter do Nascimento. Requerimento nº 441/2021 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2021. Senhor
Presidente, REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, que seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de
Lei Complementar nº 04/2021, de autoria do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho,
que acrescenta o § 5º. ao Artigo 65 da Lei Complementar n° 1.082, de 23 de
dezembro de 2020, concedendo prazo para instalação de caixa d’água domiciliar.
JUSTIFICATIVA: O referido projeto visa atender à política municipal de saneamento
básico em compatibilidade com a situação econômica de muitos usuários do serviço
público os quais não possuem condições financeiras de regularizarem suas habitações
de forma imediata, necessitando de um prazo para efetuarem a regularização,
assegurando assistência aos que se enquadrarem em tal situação, cabendo, por
consequência, ao Município criar políticas públicas que criem condições facilitadas
para a implantação do sistema próprio de reservação de água potável. Assim sendo,
solicito a apreciação do incluso Projeto de Lei Complementar, em regime de
urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em
15 de março de 2021, assinado pelos Vereadores Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa,
Giovanni Gomes de Carvalho, Cícero de Aquino e Éder Júlio Mota. Apresentadas as
matérias, o Sr. Presidente informou que, primeiramente, será dada a continuidade da
deliberação das proposições remanescentes da Quinta Sessão Ordinária, de forma
globalizada, conforme já solicitado pelo Vereador Éder Júlio Mota na sessão anterior.
Já usaram a palavra por cinco minutos os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada,
Cícero de Aquino e Nilce Araujo Garcia. O Senhor Vereador Guilherme Gonçalves
usou a palavra por um minuto, tendo direito regimental a mais quatro minutos.
Continuam em discussão, de forma globalizada, os requerimentos nº s 360 a
399/2021 e as moções nº s 37, 39 e 40/2021, com exceção das matérias destacadas.
Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções da
Quinta Sessão Ordinária foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. Na Sequência, foram deliberadas as matérias destacadas na Quinta

Sessão Ordinária. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 366/2021 dos
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Giovanni Gomes de Carvalho,
que requer envio de cópia do contrato firmado entre a Administração Municipal e a
empresa gestora da UPA “Dr. Hélio Migliari Filho”, especificando os valores mensais
que foram pagos desde o início do contrato até fevereiro de 2021, bem como o valor
atual repassado para a empresa. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 368/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva que requer informações sobre a possibilidade de se conversar com cada
atendente sobre o modo de tratar os usuários de serviços públicos. Fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 395/2021 de autoria do
Vereador Fernando Rosini que requer informações sobre o responsável pela
fiscalização de fios e cabeamentos passados pelos postes de energia, bem como a
responsabilidade para se retirar os cabos inutilizados, pois os mesmos encontram-se
todos soltos, embaraçados e até cortados, causando poluição visual, além de acidentes
com motoristas e pedestres. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Fernando Rosini.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o
Requerimento nº 396/2021 de autoria do Vereador Alexandre Florencio Dias que
requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais profissionais
médicos estão afastados de suas atividades por conta da pandemia. 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. 397/2021 de autoria do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti que requer informações se os deficientes intelectuais estão
contemplados como prioridade para receber a vacinação contra a COVID-19,
esclarecendo, ainda, o cronograma com a ordem de prioridade de imunização. Fez o
uso da palavra o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão a Moção nº. 37/2021 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa de congratulações ao Fórum de Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres de Ourinhos, pelo trabalho realizado em quase dois anos de
existência, na defesa dos direitos das mulheres através de movimento da sociedade
civil e instituições. 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. Logo após, o Senhor Presidente comunicou que
seriam deliberadas as matérias da presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Éder Júlio Mota 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 o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva do

Requerimento nº 414/2021; o Senhor Vereador Giovanni Gomes de Carvalho do
Requerimento nº 410/2021; a Senhora Vereadora Roberta Stopa do Requerimento nº
417/2021 e a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia dos Requerimentos nº s 438 e
439/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em
discussão os Requerimentos nº s 400 a 439/2021 e as Moções nº s 44, 46 e 47/2021,
com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Giovanni Gomes de Carvalho,
Anísio Aparecido Felicetti, Roberta Stopa, Alexandre Araújo Dauage, Éder Júlio
Mota, Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada e Nilce Araujo Garcia. Não havendo
mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções da presente sessão
foram colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente
informou ainda que, conforme fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei
Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para
responder as informações solicitadas através de requerimentos. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti 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. Aceita pelo plenário 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, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino,
Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, 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 Senhor Presidente colocou em apreciação os requerimentos de
urgência lidos e as matérias previamente pautadas. Na sequência, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento nº. 440/2021 de autoria dos Vereadores
Santiago de Lucas Angelo, Carlos Alberto Costa Prado, Anísio Aparecido Felicetti e
Raquel Borges Spada que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
10/2021 oriundo do Prefeito Municipal, que ratifica o Protocolo de Intenções firmado
entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à
pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e
dá outras providências. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado
em votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Cícero de Aquino
para atuar como relator especial ao projeto 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 ao
Projeto de Lei nº 10/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
autoria do Prefeito Municipal, que ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre
municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia
do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde 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 15 de
março de 2021. Cícero de Aquino – Relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 10/2021. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Não havendo mais quem queira se manifestar, o
Projeto de Lei nº 10/2021 foi colocado em votação, APROVADO, por unanimidade.
Em seguida, foi colocado em discussão o Requerimento nº 441/2021 de autoria das
Senhoras Vereadoras Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa e dos Senhores Vereadores
Giovanni Gomes de Carvalho, Cícero de |Carvalho e Éder Júlio Mota que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2021 de
autoria do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho, que acrescenta o § 5º. ao Artigo
65 da Lei Complementar n° 1.082, de 23 de dezembro de 2020, concedendo prazo
para instalação de caixa d’água domiciliar. Ninguém querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Carlos
Alberto Costa Prado para atuar como relator especial ao projeto de lei 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 ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2021. Senhor Presidente,
após analisar a matéria supra, de autoria do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho,
que acrescenta o § 5º. ao Artigo 65 da Lei Complementar n° 1.082, de 23 de
dezembro de 2020, concedendo prazo para instalação de caixa d’água domiciliar,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 15 de março de
2021, Carlos Alberto Costa Prado – Relator. Com parecer favorável lido, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 4/2021.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho,
Cícero de Aquino, Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Raquel
Borges Spada. Não havendo mais quem queira se manifestar, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Dando continuidade,
foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 6/2021 proveniente da Vereadora
Raquel Borges Spada que institui o movimento “Fevereiro Roxo”, dedicado à
campanha de conscientização para o diagnóstico precoce e tratamento de doenças:
Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti e Cícero de Aquino. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou do plenário a
prorrogação do tempo regimental para o término dos trabalhos. O Sr. Presidente
colocou em deliberação do plenário a solicitação do Vereador, APROVADA por
unanimidade. Dando continuidade à discussão do Projeto de Lei nº 6/2021, fez o uso
da palavra o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 7/2021 do Prefeito
Municipal que denomina Travessa “ANTONIO PEREIRA LEITE” a atual Travessa
06 (Seis) da Vila Soares em toda sua extensão. Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Por ter sido

apresentada Emenda ao Projeto de Resolução n°. 2/2020, constante da ordem do dia,
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da proposição: EMENDA N°. 01
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Resolução nº 02/2021, de iniciativa da Mesa
Diretora da Câmara, que cria a Comissão Temporária de Revisão e Atualização da Lei
Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos.
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 Resolução nº 02/2021, de iniciativa da Mesa
Diretora da Câmara, que cria a Comissão Temporária de Revisão e Atualização da Lei
Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos,
alterando os artigos 3º e 4º, conforme segue: “Art. 3º. A Comissão Temporária de
Revisão e Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Ourinhos será composta por 7 (sete) Vereadores nomeados pelo
Presidente da Câmara, por meio de Ato, observada a proporcionalidade partidária.”
“Art. 4º. Fica criada, ainda, a Comissão Temporária de Assessoramento à Comissão
de Revisão e Atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno, composta por 2
(dois) servidores ocupantes de cargo em comissão e 4 (quatro) servidores ocupantes
de cargo efetivo, nomeados por intermédio de portaria, cabendo ao Presidente da
Câmara designar o Assessor Presidente e o Assessor Secretário.” Lida a emenda, o
Senhor Presidente nomeou o Vereador Éder Júlio Mota, para atuar como relator
especial à emenda, ficando suspensa a sessão 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) ao Projeto de Resolução nº
02/2021. Senhor Presidente, após analisar a Emenda (MODIFICATIVA) que altera os
artigos 3º e 4º do Projeto de Resolução nº 02/2021 de autoria da Mesa Diretora da
Câmara que cria Comissão Comissão Temporária de Revisão e Atualização da Lei
Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto
FAVORÁVEL o meu parecer salvo melhor juízo. Sal adas sessões, 15 de março de
2021, Éder Júlio Mota – Relator Especial. Com parecer favorável lido, foi colocada
em discussão a Emenda nº 1 (MODIFICATIVA). Ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Com a inserção da
Emenda (MODIFICATIVA) aprovada, foi colocado em discussão o Projeto de
Resolução nº 2/2021 da Mesa Diretora que cria a Comissão Temporária de Revisão e
Atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Ourinhos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Aprovado o Projeto de Resolução nº
2/2021, o Senhor Presidente nomeou os Senhores Vereadores Carlos Alberto Costa
Prado, Raquel Borges Spada, Alexandre Araújo Dauage, Anísio Aparecido Felicetti,
Fernando Rosini, Roberta Stopa e Valter do Nascimento para integrarem a referida
comissão. Solicitou ainda que a Secretaria da Casa realizasse as providências de
praxe para a nomeação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado como Presidente da
Comissão. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Sexta 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

_________________
Carlos Alberto Costa Prado
Vice-Presidente

_______________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

_____________________
Raquel Borges Spada
2º. Secretária

