ATA DA OITAVA 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 vigésimo nono 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 Nona 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 Araujo
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. Raul Sérgio Chaves, do Sr. João Carlos Roldão, do Sr.
Renato Oliveira e do Sr. José Carlos Dafara. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr.
Antônio Carlos Pressoto, do Sr. José Carlos Dafara e também para todas as vítimas da
Covid-19 no município. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido
Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Tatiane Biondo. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos de todas as pessoas pela Covid-19, ocorridos nos últimos dias. Por
questão de ordem, a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia também solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. José Carlos Dafara e todas as vítimas da Covid19. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Viviane Neves Jorge. O Senhor
Presidente Santiago de Lucas Angelo também solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Sílvio Andrino e atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores,
declarou um minuto de silêncio com profundos sentimentos de todos os membros
desta Casa de Leis em homenagem a todas as vítimas da Covid-19 registradas na
última semana. 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 Sétima Sessão Ordinária

de 2021, APROVADA por unanimidade. Dando continuidade, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios
recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos
Requerimentos n°s 50, 257/2021 do Vereador Alexandre Araujo Dauage;
Requerimentos n°s 77, 78, 157/2021 do Vereador Alexandre Florencio Dias;
Requerimentos n°s 32, 53, 118, 119, 123, 137, 138, 153, 211, 212, 215, 217, 219,
220, 222, 239, 241, 243, 284, 327, 328/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos n°s 182, 234, 272, 279, 348/2021do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado; Requerimentos n°s 169, 208, 282/2021 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos n°s 18, 207/2021 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos n°s
286, 357/2021 do Vereador Fernando Rosini; Requerimentos n°s 86, 114, 253/2021
do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos n°s 187, 195, 224, 252,
277/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; Requerimentos n°s
181, 186, 193, 204, 205, 206, 245/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi;
Requerimentos n°s 185, 203, 214, 287/2021 da Vereadora Nilce Araujo Garcia;
Requerimentos n°s 08, 11, 33, 34, 63, 65, 112, 170, 171, 172, 177/2021 da Vereadora
Raquel Borges Spada; Requerimentos n°s 76, 83, 135, 324/2021 da Vereadora
Roberta Stopa e Requerimentos n°s 231, 235/2021 do Vereador Valter do
Nascimento. Ofício Nº 275/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,
em resposta ao Processo nº 3.292/2021, iniciado pela Vereadora Roberta Stopa.
Ofício DR7 Nº 0168/2021, do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ,
em resposta ao Requerimento nº 144/2021, do Vereador Anísio Aparecido Felicetti.
Ofício Nº 18/2021-Diretoria, da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO HOSPITALAR – FAMESP, em resposta ao Requerimento nº 256/2021, do
Vereador Alexandre Araujo Dauage. Ofício nº 19/2021 da ADO – Associação dos
Diabéticos de Ourinhos, requerendo à Câmara Municipal providências para mediar
renovação do novo termo aditivo, com a Secretaria Municipal de Saúde, que está com
o prazo a vencer, a fim de possibilitar a continuação da prestação do atendimento
gratuito pela Associação aos milhares de pacientes portadores da moléstia de diabetes
de Ourinhos, que são encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde ao
Ambulatório da ADO. O Senhor Presidente informou que os Ofícios lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também,
após os despachos regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para
consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em
pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada Vereador. O Senhor Presidente
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº
13/2021 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre a obrigatoriedade da
empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e
demais empresas que compartilhem sua infraestrutura ao uso do espaço público
dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover o ordenamento e a
retirada dos fios inutilizados, em vias públicas do Município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 14/2021 oriundo do Prefeito Municipal que dispõe
sobre alteração do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – CACS/ FUNDEB e dá outras providências. Projeto de

Resolução nº 5/2021 da Vereadora Nilce Araujo Garcia que dispõe sobre a criação da
Frente Parlamentar em Defesa dos Animais no Município de Ourinhos. Projeto de
Resolução nº 6/2021 da Mesa Diretora que dispõe sobre a transferência de bens
inservíveis do Poder Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial.
As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para
elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Logo
após, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à
8ª. Sessão Ordinária de 2021. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araujo
Dauage solicitou a retirada do Requerimento nº. 502/2021. O Primeiro Secretário
realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 483/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de
execução da revitalização da Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário). 484/21
- Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução da revitalização da
Praça Dr. Raul Pires Netto, na Vila Musa. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 485/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
programa voltado para os munícipes, informando os serviços oferecidos pelo governo
municipal e de interesse social, com espaço para sugestões de políticas públicas.
Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 486/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se vacinar os trabalhadores do comércio em
geral, pois estão há mais de 1 ano em suas funções na linha de frente em serviços
essenciais, levando em consideração a notícia divulgada pelo Executivo sobre a
intenção de aquisição de 30 mil doses de imunizantes em conjunto com o CIVAP
(Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema). Requerimento do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 487/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de revitalização da Praça Jornalista Maurício de Lacerda
Farah - Vila Soares. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 488/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias em todo o Jardim
Guaporé. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 489/21 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de revitalização do Sistema
de Lazer "Maurício Carnevalle", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 490/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar reforma na quadra poliesportiva da Estação de
Tratamento de Água Prefeito Antônio Luiz Ferreira – ETA, localizado na Avenida
José Marques de Souza – Vila Brasil. 491/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma no alambrado e na arquibancada da quadra
poliesportiva da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron" - CDHU. 492/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na quadra poliesportiva da
Rua Hermínio Joaquim dos Remédios – CDHU. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 493/21 - Requer informações sobre o Programa Patrulha
Agrícola, esclarecendo sobre a data do pregão, empresas vencedoras, número de itens
por empresa e também os valores, bem como quais implementos que já foram
entregues e quais ainda estão pendentes, mencionando o motivo e a previsão de
entrega. Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 494/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na quadra poliesportiva do
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 495/21 - Requer informações sobre a

possibilidade de se realizar reforma na quadra poliesportiva do Residencial Recanto
dos Pássaros. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 496/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma na Quadra Poliesportiva
"Odilon Pasqual", no Centro Comunitário da Vila Odilon. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 497/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar reforma na quadra poliesportiva no Jardim Itamaraty. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 498/21 - Requer informações do Secretário
Estadual de Educação sobre a possibilidade de se adquirir espaços em TV de rede
aberta para realizar aulas ON LINE às crianças de nosso Município. Requerimento
do Vereador Fernando Rosini: 499/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar reforma na quadra poliesportiva do Jardim São Carlos. Requerimento
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 500/21 - Requer informações quanto aos
números de casos positivos de COVID-19 registrados em farmácias de Ourinhos,
bem como se são informados e, devidamente, contabilizados pela Secretaria
Municipal de Saúde. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 501/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir pessoas
com diabetes, hipertensas, que fazem uso de medicamentos de uso contínuo e de alto
custo, bem como crianças com necessidades especiais, com doenças crônicas, na lista
de prioridade da vacina contra o COVID-19. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 503/21 - Requer informações, junto à Administração Pública e à Secretaria
Municipal da Educação, sobre a possibilidade de se solicitar junto às juntas criminais,
tanto as varas Estaduais e Federais, para que promovam a doação de celulares
apreendidos, a serem destinados para crianças carentes que enfrentam dificuldades no
aprendizado devido ao COVID-19. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 504/21 - Requer informações a respeito dos serviços de roçada no
Município, tendo em vista a resposta apresentada ao Requerimento nº 1.615/2020.
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 505/21 - Requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução da revitalização da Praça Vicente Lopes,
no Jardim Eldorado. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 506/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para contratar um
médico cardiologista para a Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva".
Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 507/21 - Requer informações
referentes ao Estudo Técnico Científico elaborado pela Secretaria Municipal de
Saúde e pela Vigilância Epidemiológica de Ourinhos ao parecer da Comissão de
Contingenciamento e Prevenção ao Coronavírus - Covid-19, e ao parecer do
Conselho Municipal de Educação, no que se refere ao retorno das aulas presenciais
em escolas da Rede Pública Municipal. 508/21 - Requer informações sobre a
postagem feita nas redes sociais da Prefeitura de Ourinhos referente à baixa procura
dos munícipes para a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. 509/21 - Requer
informações referentes às receitas médicas fornecidas para pacientes com Covid-19,
indicando remédios que não têm comprovação científica de sua eficácia para o
tratamento da doença. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 510/21 Requer informações sobre a possibilidade de se construir passagem em nível, bem
como passeio público, interligando as Ruas João Jorge Neder e Vitório Christoni.
511/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma ponte sobre o

Córrego Água das Furnas e Furninhas, interligando as Ruas Pedro Fernandes
Sândano e Ângelo Sedassari. 512/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir uma passarela sobre o Córrego Água das Furnas e Furninhas,
interligando as Ruas Pedro Fernandes Sândano e Ângelo Sedassari. 513/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir passagem de nível interligando as
Ruas Rio de Janeiro e Gaspar Ricardo. 514/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar abertura de via interligando as Ruas Vinícius Persiani e
Vitório Christoni, visando melhorar o acesso à Vila Margarida. 515/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via interligando as Ruas
Reynaldo Azevedo e Hilário Bonifácio. 516/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar abertura de via interligando as Ruas Pedro Fernandes
Sândano e Rubem Ribeiro de Moraes, fazendo a ligação da Vila Adalgisa ao Jardim
São Jorge. 517/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura
de via interligando as Ruas Manoel Vieira Júnior e Maria Pulcinelli Pelegrino Jardim Europa. Requerimentos do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
518/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se interligar a Avenida Amador
Bueno com a Rua Miguel Sutil, no sentido 36T, facilitando o trânsito no local. 519/21
- Requer informações da Superintendência de Água e Esgoto (SAE) sobre a
possibilidade disponibilizar a opção do recebimento das faturas de água pelo cartão
de crédito e em parcelas, como medida fundamental e recomendável para o período
de calamidade pública, decretada em razão da pandemia. 520/21 - Requer
informações sobre a viabilidade de se instalar uma faculdade de medicina no
município de Ourinhos, tendo como sugestão o antigo terreno da Associação de
Moradores de Bairros existente no Jardim das Paineiras, pela sua localização próxima
à rodovia. 521/21 - Requer informações sobre quais incentivos, programas e ações a
Prefeitura implementou para a população, comerciantes e empresários,
referentemente às taxas, tributos, impostos e cobranças afins, na busca de amenizar a
crise financeira e prejuízos econômicos causados pela pandemia. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 522/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando celebrar Parceria Pública Privada ou
convênio entre a Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva" e
instituição de Ensino Superior, para atendimento jurídico pelos estudantes às
mulheres atendidas pela Casa Rosa. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota:
523/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Saúde
interceder junto ao Governo do Estado, a fim de se adquirir respiradores para a UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho", visto que todos os pacientes com COVID-19 tem que
passar pela unidade. 524/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
conceder bônus no salário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, visto que
os mesmos já estão há mais de um ano na linha de frente no combate ao COVID-19.
525/21 - Requer informações sobre a compra do "Castramóvel" para o município de
Ourinhos, visto que o recurso destinado, via emenda de Deputado Federal, se
encontra disponível desde o ano de 2020. Requerimento do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 526/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando instalar dispositivos de proteção em todos os viadutos e pontes do
Município. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 527/21 - Reitera, em

seu inteiro teor, a Indicação n° 1.242/2020, que solicita limpeza em dois bueiros da
Ladeira Rio de Janeiro, próximo à via férrea. 528/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.263/2020, que solicita limpeza em bueiro no cruzamento entre as Ruas
Barão do Rio Branco e Pedro de Toledo. 529/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as
Indicações n°s 1.324/2020 e 194/2021, que solicitam limpeza, com urgência, em
bueiro localizado na Rua Vanderlei Querino da Silva, próximo ao nº 103. 530/21 Requer informações, junto à Prefeitura Municipal e à Superintendência de Água e
Esgoto - SAE, sobre a possibilidade de se conceder isenção de cobrança em reparos
de vazamento executados pela Administração Pública. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 531/21 - Requer informações sobre a
possibilidade do Sr. Prefeito incluir os nomes dos Vereadores Guilherme Gonçalves e
Cícero de Aquino para integrar o Comitê Técnico de combate ao Covid-19 de
Ourinhos. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 532/21 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar pista de atletismo no campo
do Centro Social Urbano - CSU. 533/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar cursos profissionalizantes, aulas de ballet, capoeira, zumba, karatê e
judô no CRAS IV "Sônia Maria Ferreira". 534/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre quais projetos, voltados
à recuperação e preservação das nascentes, à arborização e à conscientização, estão
sendo elaborados e quais estão sendo executados em nosso Município. 535/21 Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer lanches e frutas às crianças
dos núcleos das escolinhas de futebol, quando houver jogos ou campeonatos. 536/21
- Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Dr. Hermelino
Agnes de Leão - Vila Moraes. 537/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se adquirir tratores de 75 CV a 110 CV, para atender aos pequenos agricultores do
Município, especialmente à agricultura familiar. 538/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se destocar as árvores cortadas existentes em todos os bairros e
centro do nosso Município. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 539/21 Requer informações sobre a possibilidade de se reformar a quadra poliesportiva do
Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 540/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de revitalização da Praça Adriano José Braz (Coruja). 541/21 - Requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de revitalização da Praça Benedicto
Simão Raymundo - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 542/21 Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de revitalização da
Praça Marcelo Arthuzo da Silva - Conjunto Habitacional Caiuá. 543/21 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de revitalização da Praça
Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 544/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de atendimento do Processo nº 5708/2021,
protocolado na Prefeitura Municipal, que solicita roçada total em terreno situado na
Rua João Moya Restoy nº 445, ao lado esquerdo do Colégio Saber. Requerimentos
da Vereadora Roberta Stopa: 545/21 - Requer informações sobre a Liga das
Associações de Moradores de Ourinhos - LAMBO, e das Associações de Moradores.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 546/21 - Requer informações sobre

a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de vagas para
estacionamento em 45 graus na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao
Supermercado Maitan, ratificando os Requerimentos nº s 325/2018 e 3.682/2017.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 547/21 - Requer
informações, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER -, sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na sinalização e conservação da Rodovia
Raposo Tavares no perímetro urbano do Município. Os requerimentos apresentados
serão apreciados no presente expediente. Requerimento dos Vereadores
Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva, Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa e Giovanni Gomes de Carvalho:
548/21 - Requer a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI –
destinada a investigar a transição de empresas de gerenciamento da UPA – Unidade
de Pronto Atendimento em momento de pandemia da Covid-19. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 549 - Requer a retirada do requerimento nº.
502/2021, da pauta dos trabalhos legislativos.Na sequência, a Segunda Secretária
realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Éder Júlio Mota:
753/21 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", com urgência,
em toda a extensão da Rua Rubem Ribeiro de Moraes, no Jardim São Jorge.
Indicação do Vereador Valter do Nascimento 754/21 - Solicita retirada de galhada
na Rua Rui Barbosa, em frente ao nº 370 - Vila Margarida. Indicação do Vereador
Fernando Rosini: 755/21 - Solicita a implantação de lombadas ou algum outro
redutor de velocidade na Rua Elvira Leide Ferreira e na Rua Dois – Núcleo
Habitacional Choso Misato (Ecoville). Indicações do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 756/21 - Solicita retirada de galhada na Rua Domingos Ângelo, em
frente ao nº 97. 757/21 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Domingos Ângelo,
próximo ao nº 97. 758/21 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Domingos
Ângelo, ao lado do nº 344. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 759/21 - Solicita poda em árvores localizadas na Rua João Jorge Neder,
defronte ao nº 239, Vila Margarida, pois há relatos de vários morcegos. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 760/21 - Solicita implantação de redutores de
velocidade na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra - Jardim Itamaraty. Indicações
da Vereadora Raquel Borges Spada: 761/21 - Solicita reforma no banheiro da
EMEF "Profa. Jandira Lacerda Zanoni". 762/21 - Solicita pintura na escola de
madeira da EMEF "Profa. Jandira Lacerda Zanoni". 763/21 - Solicita pintura na
quadra poliesportiva da EMEF "Profa. Jandira Lacerda Zanoni". Indicação do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 764/21 - Solicita implantação de lombada
na Rua Rufino Benitez. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 765/21 Solicita construção de calçada na continuidade da faixa de pedestres da Avenida
Horácio Soares, nos cruzamentos das Ruas Bárbara Abujamra e Júlio Mori. 766/21 Solicita limpeza em todos bueiros da Rua Ovídio Gregório de Jesus. 767/21 - Solicita
limpeza em bueiros, bem como na tubulação da galeria que dá vazão de água, na Rua
Ovídio Gregório de Jesus, junto ao nº 532, e no cruzamento com a Rua José
Francisco de Oliveira, junto ao nº 687. 768/21 - Solicita limpeza em todos os bueiros
na extensão da Avenida Domingos Camerlingo Caló. 769/21 - Solicita limpeza em
bueiros, bem como na tubulação da galeria que dá vazão de água, na Avenida

Domingos Camerlingo Caló, entre os nºs 2.128 e 2.196. 770/21 - Solicita troca de
lâmpadas na Rua Milton de Abreu, em frente ao nº 371. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 771/21 - Solicita a construção de balanção de concreto
no cruzamento entre as Ruas Marginal e Fiori Giglioti - Residencial Parque das
Flores. 772/21 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Servidor
Manoel Costa (Duca), defronte ao campo de futebol - Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi. 773/21 - Solicita pintura das guias e sarjetas em todo o
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 774/21 - Solicita a recuperação e pintura
do redutor de velocidade na Rua Antônio Henrique Rolli, defronte à EE "Dr. Ary
Corrêa" - Jardim Europa. 775/21 - Solicita a implantação de redutor de velocidade
(lombofaixa) na Rua Manoel Miranda Filho - Manégas - Jardim do Sol II. 776/21 Solicita pintura de solo e iluminação com lâmpadas de LED em todas as vielas do
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 777/21 - Solicita pintura de
sinalização de solo (faixa de pedestre e PARE) em todas as ruas do Jardim Guaporé.
778/21 - Solicita a instalação de assentos em todos os pontos de ônibus do Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 779/21 - Solicita a construção de
escadaria com corrimão na Rua Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao
cruzamento com a Rua Antônio Nicomedes Peixe, para o acesso de pedestres à
Rodovia Raposo Tavares - Vila Boa Esperança. 780/21 - Solicita recuperação de
balanção de concreto na Rua Augusto Meneses da Costa, próximo ao nº 143. 781/21 Solicita, com urgência, obras de recuperação no balanção de concreto situado no
cruzamento entre as Ruas Dr. Antônio Prado e Japão. 782/21 - Solicita patrolamento e
encascalhamento em toda a extensão da Estrada Wladenir Ezequiel. 783/21 - Solicita
patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Estrada OUR 135. 784/21 Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão das Estradas OUR 383 e
484. 785/21 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da estrada
que dá acesso ao Córrego do Japonês. 786/21 - Solicita, com urgência, pintura de
sinalização de solo nas ruas da Vila Boa Esperança - 1ª Secção. 787/21 - Solicita
operação "tapa-buracos" no último quarteirão da Rua Raphael Noschesi, no Jardim
Itamaraty (sentido estrada de terra). 788/21 - Solicita retirada de entulho no último
quarteirão da Rua Raphael Noschesi, no Jardim Itamaraty (sentido estrada de terra).
As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito, para as
providências que solicitam. Na sequência, a Segunda Secretária realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Alexandre Florencio Dias: 63/21 - De
pesar pelo falecimento de Viviane Neves Jorge. Moção do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 64/21 - De congratulações à Associação Comercial e
Empresarial de Ourinhos - ACE, completando 88 anos de fundação, bem como a
todos os seus associados, funcionários e diretoria, pelos relevantes serviços prestados
ao Município, sendo responsável pela vinda do SEBRAE, SENAI e SENAC. Moção
do Vereador Anísio Aparecido felicetti: 65/21 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Tatiane Biondo. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 66/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Sérgio Olímpio Gomes “Senador Major Olímpio”. Moções do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 67/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria
do Carmo Campeão Ribeiro. 68/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Clóvis
Correa de Moraes. Moção da Vereadora raquel Borges Spada: 69/21 - De

congratulações à Deputada Estadual Marta Maria Freire da Costa, pelo aparelho de
ultrassom encaminhado à Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva".
Moção dos Vereadores Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota: 70/21 - De pesar
pelo falecimento do Pastor Zarias Alves Campos. As moções de congratulações lidas
serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se
aprovadas, na forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de
Aquino solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções
fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos
Senhores Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o
pedido, APROVADO por unanimidade. Fizeram pedidos de destaques a Senhora
Vereadora Roberta Stopa dos Requerimentos nº s 507, 508 e 509/2021; a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada das Moções nº s 69 e 70/2021 e o Senhor Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva do Requerimento nº 531/2021. Não havendo
mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº
s 483 a 547/2021 e as Moções nº s 64 e 69/2021, com exceção das matérias
destacadas. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Giovanni Gomes de Carvalho.
Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções 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. A seguir, o Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário as matérias destacadas da presente
sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 507/2021 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que requer informações referentes ao Estudo Técnico
Científico elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Vigilância
Epidemiológica de Ourinhos ao parecer da Comissão de Contingenciamento e
Prevenção ao Coronavírus - Covid-19, e ao parecer do Conselho Municipal de
Educação, no que se refere ao retorno das aulas presenciais em escolas da Rede
Pública Municipal. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Roberta Stopa. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 508/2021 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que requer informações sobre a postagem feita nas redes
sociais da Prefeitura de Ourinhos referente à baixa procura dos munícipes para a 2ª
dose da vacina contra a Covid-19. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Roberta
Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou à Segunda
Secretária que realizasse a leitura do Requerimento apresentado à mesa:
Requerimento nº 548/2021 que requer a constituição de Comissão Parlamentar de
Inquérito – CPI – destinada a investigar a transição de empresas de gerenciamento da
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, em momento de pandemia da COVID-19.
Senhor Presidente, requeremos à Mesa, nos termos regimentais, a tomada de
providências necessárias para a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito –
CPI – destinada a investigar a transição de empresas de gerenciamento da UPA –
Unidade de Pronto Atendimento, em momento de pandemia da COVID-19.
Especificação dos Fatos: Segundo a reportagem do Site Passando a Régua: “UPA de

Ourinhos muda administração em meio à pandemia e funcionários temem por caos na
unidade”. Na reportagem é relatado o fim do contrato com a OS (Organização Social)
Pró-Vida, assumindo a OS INCS (Instituto Nacional de Ciências da Saúde), em
momento de pandemia, surgindo alguns problemas, devido à renovação de
funcionários, entre enfermeiros e auxiliares de enfermagem, além de servidores da
copa e limpeza, algo que causa preocupação quanto aos serviços de atendimento da
UPA que se encontra atendendo pacientes com casos de COVID-19. Enquadramento
Legal: Lei Orgânica do Município – Artigos 52 e 53; Regimento Interno – Resolução
nº 04, de 9 de junho de 1993 – artigos 77 e 91; Decreto-Lei 201/67, artigo 4º, VII e
VIII. Número de Membros Integrantes da CPI: A Comissão Parlamentar de Inquérito
será integrada por 05 (cinco) vereadores, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Prazo de Funcionamento: O prazo de funcionamento da Comissão será de
180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, findo os quais será
elaborado o competente relatório concludente para apreciação do Plenário. Sala das
Sessões, 29 de março de 2021. Realizada a leitura, o Senhor Presidente informou que
de acordo com o Artigo 78 do Regimento Interno fica constituída a Comissão
Parlamentar de Inquérito e em seguida realizou o sorteio dos Vereadores para
participarem da referida CPI destinada a investigar a transição de empresas de
gerenciamento da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, em momento de pandemia
da COVID-19. O Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores
Alexandre Florencio Dias, Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva para realizarem o sorteio na urna e declarou
os seguintes nomes sorteados: Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Valter do
Nascimento, Luiz Donizetti Bengozi e Alexandre Florencio Dias. Em seguida, o
Senhor Presidente solicitou aos Vereadores sorteados que realizassem uma reunião
para definir a nomeação do presidente e do relator da CPI. Na sequencia, foi colocado
em discussão o Requerimento nº. 509/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa
que requer informações referentes às receitas médicas fornecidas para pacientes com
Covid-19, indicando remédios que não têm comprovação científica de sua eficácia
para o tratamento da doença. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Roberta
Stopa. O Senhor Presidente suspendeu a sessão ordinária por cinco minutos. Reaberta
a sessão, o Sr. Presidente deu continuidade à deliberação das matérias destacadas.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação o
Requerimento nº. 509/2021, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 531/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva que requer informações sobre a possibilidade do Sr. Prefeito
incluir os nomes dos Vereadores Guilherme Gonçalves e Cícero de Aquino para
integrar o Comitê Técnico de combate ao Covid-19 de Ourinhos. Fez o uso da
palavra o Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocada em discussão a Moção nº 69/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada de congratulações à Deputada Estadual Marta Maria Freire da Costa, pelo
aparelho de ultrassom encaminhado à Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza
Freire Silva". Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocada em votação, APROVADA por

unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº. 70/2021 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada e do Vereador Éder Júlio Mota De pesar pelo
falecimento do Pastor Zarias Alves Campos. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora
Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocada
em votação, APROVADA por unanimidade. Em seguida, fizeram o uso da palavra
livre os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini e
Raquel Borges Spada. O Senhor Presidente solicitou aos funcionários da Secretaria
da Casa as providências de praxe para a publicação da composição da CPI composta
pelos Senhores Vereadores Éder Júlio Mota como Presidente, Cícero de Aquino como
Relator, Valter do Nascimento, Luiz Donizetti Bengozi e Alexandre Florencio Dias
como Membros. Dando continuidade, fizeram o uso da palavra livre os Senhores
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Anísio Aparecido Felicetti. 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. 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. O
Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação
do quórum regimental: Alexandre Araujo 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). Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Roberta Stopa
solicitou o adiamento por três sessões ordinárias da discussão e votação do Projeto
de Resolução nº 4/2021 que estabelece a "Campanha de Disponibilização das Leis
Municipais sobre os Direitos das Mulheres no município de Ourinhos" e dá outras
providências. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade o adiamento por três sessões a discussão do Projeto
de Resolução nº 4/2021. Logo após, havendo número legal e estando na Ordem do
Dia, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº 3/2021 da
Mesa Diretora que dispõe sobre a criação do Programa “Mulheres em Foco” a ser
desenvolvido pela TV Câmara Ourinhos. Ninguém querendo fazer o uso da palavra
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias
a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna os Senhores
Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho, Cícero de Aquino, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Anísio Aparecido Felicetti e Roberta Stopa. Não havendo mais
orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Oitava 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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