ATA DA DÉCIMA QUARTA 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 dia do mês de maio 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 Décima Quarta 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, Fernando Rosini, Giovanni
Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Luiz Donizetti
Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Santiago de Lucas Angelo,
Valter do Nascimento (treze 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
da Sra. Francisca de Souza Portes, da Sra. Raquel Malzinoti Góes, da Sra. Maria
Vicentina Malzinoti e do Sr. Moacir Pereira da Silva. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Renato Marquesano, do Sr. Mário Toloto, da Sra. Olympia
Silvestrini e do Sr. Antônio César Modesto. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra.
Neide Aparecida Spanhol de Araújo, do Sr. Renato Marquesano e do Sr. Carlos
Antônio da Silva. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada
solicitou um minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia ocorrida na creche na
cidade de Saudade/SC, as crianças Sarah Luiza Mahle Sehn, Murilo Masseng e Anna
Bela Fernandes de Barros e as professoras Keli Adriane Aniecevski e Mirla Renner.
O Senhor Presidente Santiago de Lucas Ângelo também solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos do Sr. Antônio César Modesto e do Sr. Renato
Marquesano e atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores declarou um minuto de
silêncio com profundos sentimentos de todos os membros desta Casa de Leis para
todos os familiares e amigos dos munícipes citados, como também em homenagem às
vítimas da Covid-19 registradas na última semana até esta data. Em seguida, o Sr.
Presidente suspendeu a sessão por dez minutos para reunião com membros do
IAMSPE - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual . Reaberta a
sessão, 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. O Senhor Presidente colocou em votação
a Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por unanimidade.
Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura na íntegra do Ofício nº 204/2021 do Deputado Federal Marco Bertaiolli, bem
como a leitura dos demais ofícios recebidos: Ofício nº 204/2021 – GAB – MB.
Brasília (DF), 03 de maio de 2021. As Suas Excelências os Senhores Vereadores Luiz
Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Alexandre Florencio Dias e Raquel Borges
Spada. Câmara Municipal de Ourinhos. Ourinhos – SP. Assunto: Emenda Impositiva
2021 – R$ 100.000,00. Prezado Vereador Borjão, ao cumprimentá-lo cordialmente,
dirijo-me a Vossa Excelência, com muita alegria, para informar que indiquei
Emenda Parlamentar Individual ao Projeto de Lei Orçamentária da União
(PLOA/2020), para o Município de Ourinhos. Trata-se de recursos para a Ação 8535
– Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – Compra de
Equipamentos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Minha indicação, através
da Emenda Individual nº 41180005 destina-se a investimento na Saúde para a Santa
Casa de Ourinhos. Assim, considerando que Saúde Pública é e sempre será uma
prioridade dentro do meu mandato de Deputado Federal, com um abraço fraterno,
reitero votos de elevada estima e consideração e reafirmo que o meu gabinete
parlamentar está totalmente à disposição de Vossa Excelência. Qualquer
esclarecimento adicional, por gentileza, contatar o nosso assessor Arthur Vergueiro
– (61) 3215-2401 / (61) 99233-3996 – arthur.machado@camara.leg.br.
Atenciosamente, Marco Bertaiolli – Deputado Federal – PSD / SP. Logo após, o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos demais Ofícios. Expediente de Terceiros,
correspondências recebidas após a última sessão provenientes da Prefeitura
Municipal em resposta aos requerimentos n° s 443 e 504/2021 do Vereador Alexandre
Araújo Dauage; requerimentos n° s 362, 466, 493 e 561/2021 do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti; requerimento n° 485/2021 do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado; requerimentos n° s 165, 453, 468, 546, 551, 563, 566, 584 e 588/2021 do
Vereador Cícero de Aquino; requerimento n° 555/2021 do Vereador Éder Júlio Mota;
requerimento n° 571/2021 do Vereador Fernando Rosini; requerimento nº 410/2021
do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; requerimentos n° s 126, 189 e 467/2021
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; requerimentos n° s 196, 449 e
630/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; requerimento n° 438/2021 da
Vereadora Nilce Araujo Garcia; requerimento n° 679/2021 da Vereadora Raquel
Borges Spada; requerimentos n° s 247, 417 e 565/2021 da Vereadora Roberta Stopa;
requerimentos n° s 457 e 458/2021 dos Vereadores Raquel Borges Spada, Cícero de
Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva . O
Senhor Presidente informou que o ofício que foi lido na íntegra ficará à disposição
dos Srs. Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos
regimentais e processamentos de praxe da secretaria e departamento de tecnologia da
informação, as respostas 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 24/2021 de autoria da

Vereadora Nilce Araujo Garcia que dispõe sobre a proibição do uso de carroças e
charretes, com tração animal no município de Ourinhos, e quaisquer outras atividades
que possam lesar a saúde e o Bem Estar do Animal, e dá outras providências. Projeto
de Lei nº 25/2021 de autoria dos Vereadores Raquel Borges Spada e Anísio
Aparecido Felicetti que cria o “Projeto Voluntário Acolher” de apoio às Mães, Pais e
Responsáveis por filhos dentro do Espectro Autista e dá outras providências. Projeto
de Lei nº 26/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que cria o projeto
voluntário de apoio às famílias enlutadas por vítimas da COVID-19 no município de
Ourinhos. Projeto de Lei nº 27/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada
que cria o projeto “Mulher Empreendedora” e estabelece as diretrizes para o fomento
do empreendedorismo entre as mulheres no município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº 6/2021 do Prefeito Municipal que
dispõe sobre a criação de incentivos de natureza tributária para o fomento e
desenvolvimento de Programas de Habitação de Interesse Social - HIS no Município
de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Resolução nº 10/2021 de autoria da
Vereadora Nilce Araujo Garcia que altera o Artigo 5º. e revoga o Artigo 6º. da
Resolução nº 04/2021, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa
dos Animais no Município de Ourinhos. O Senhor Presidente informou que as
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração
dos respectivos pareceres de acordo com o mandamento regimental. Em seguida, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos aos Projetos de Lei
nº s 20 e 23/2021, bem como aos Projetos de Resolução nº s 8 e 9/2021: Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 20/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza a prorrogação dos mandatos dos
membros dos conselhos municipais na forma que especifica e dá outras providências,
não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 10 de maio
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 23/2021. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Alexandre Araujo Dauage, que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua João Mazetto), 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, 10
de maio 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 Resolução nº 8/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa dos Vereadores Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti, que
dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família no
município 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, 10 de maio 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 Resolução nº
9/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa da Mesa Diretora, que altera dispositivos da Resolução nº
04, de 09 de junho de 1993 (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, 10 de maio
de 2021; Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti
– Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. Os projetos, cujos
pareceres favoráveis acabam de ser lidos, poderão ser encaminhados às outras
comissões desta casa ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Logo em
seguida, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas
à 14ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 751/21 Requer informações quanto à possibilidade de se trocar o piso do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 752/21 Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar manutenção nos sanitários
do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 753/21 - Requer
informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura visando
esclarecer dúvidas sobre a erradicação de ervas daninhas no Residencial Ville de
France. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
754/21 - Requer informações sobre o valor da hora-aula pago aos professores
adjuntos do município. 755/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
realizar concurso público visando à contratação de professores dedicados
exclusivamente à educação especial e também para outras áreas que não tenham
concurso vigente. Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Giovanni Gomes de Carvalho:756/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de se reforçar a segurança em todas as escolas e
núcleos de educação infantil do município quando do retorno das atividades
presenciais. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 757/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de se disponibilizar aplicação de vacinas contra a
COVID-19 em casa para pessoas portadoras de comorbidades ou dificuldades de
locomoção. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 758/21 - Requer
informações sobre a possibilidade da Assistência Social realizar atendimento no
guichê do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves, para maior segurança e agilidade. 759/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de estudos para que seja transferida alguma Secretaria Municipal para
os espaços vagos do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
760/21 - Requer informações sobre a possibilidade de medidas urgentes para

implantar ponto de transporte público em frente ao Hospital Covid, com pintura de
delimitação de espaço. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 761/21 Requer informações a respeito da 2ª dose de vacinações para pessoas com idade de
69 anos, ocorridas nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2021, relatando, através de cópias,
o número de munícipes e de lotes, bem como o nome do laboratório (marca da
vacina). Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 762/21 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias na iluminação
pública (lâmpada de LED) ou substituição de lâmpadas inoperantes no Residencial
Ville de France e no Loteamento Ville de France II. 763/21 - Requer informações
sobre o atendimento ao protocolo de munícipe sob nº. 7.956/2021, no qual solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em diversos postes localizados na Rua João
Albino Zaia, na Vila São Francisco. 764/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de melhorias na iluminação pública (lâmpada de LED) ou
substituição de lâmpadas inoperantes nos bairros: Jardim Santa Fé, Jardim Santa Fé
II, Jardim Santa Fé IV, Loteamento Santa Cecília, Jardim São Judas Tadeu, Jardim
Esmeralda e Loteamento Mitsui. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo
Dauage: 765/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo
ou fazer melhorias no cruzamento entre a Rua Paraná e a Avenida Gastão Vidigal.
Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota e Valter
do Nascimento: 766/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se abrir a
UBS "Dr. Hélio Migliari" (COHAB) para funcionar em finais de semana.
Requerimento dos Vereadores Valter do Nascimento, Raquel Borges Spada e
Éder Júlio Mota: 767/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se abrir o
Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão) para funcionar em finais de
semana como pronto-atendimento. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
768/21 - Requer informações de todas as empresas multadas desde o começo da
pandemia, discriminando seus respectivos nomes e os valores arrecadados com essas
multas. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 769/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir uma unidade básica de saúde ou
uma unidade de saúde da família no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 770/21 - Requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de limpeza de bueiros e bocas de lobo
nos bairros: Jardins Santa Fé I, II e IV, Jardim Santos Dumont, Jardim Santa Cecília,
Jardim São Judas Tadeu, Jardim das Paineiras, Jardim Brilhante, Residencial Parque
dos Diamantes, Jardim Cristal, Jardim Esmeralda e Loteamento Mitsui.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 771/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se incluir como prioridade na vacinação os alunos da rede de ensino,
quando retornarem as aulas presenciais, que fizeram a opção pelas mesmas.
Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 772/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se conceder um aumento de 20% no adicional
de insalubridade para benefício de todos os profissionais da saúde do Município,
conforme NR 15 - Atividades e Operações Insalubres. Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 773/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
estudos para disponibilizar um médico pediatra na UBS "Enfermeiro Célio Massoni"
- Jardim Matilde. 774/21 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos para

disponibilizar um médico ginecologista na UBS "Enfermeiro Célio Massoni" Jardim Matilde. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 775/21 Requer informações sobre a existência de programa ou projetos em atividade,
desenvolvidos pela Prefeitura, que são voltados para o recolhimento de todas as
embalagens de agrotóxicos usados na Agricultura, evitando a poluição do meio
ambiente, sérios danos à vida animal e à saúde humana. Requerimento do Vereador
Fernando Rosini: 776/21 - Requer informações dos responsáveis pelo AME
(Ambulatório Médico de Especialidades) e da DRS (Departamento Regional de
Saúde), sobre qual o planejamento da situação atual dos atendimentos em consultas,
exames e cirurgias, pois as demandas reprimidas desses serviços já eram muito
grandes por parte da população. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
777/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°s 1.276/2020 e 54/2021, que
solicitam a implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Adelávio Zimmermann, defronte ao nº 224. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 778/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se prorrogar o
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, já que está atendendo com agendamento
para não gerar aglomeração, com isso muitos não puderam ainda ser atendidos.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 779/21 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade de se
realizar melhorias e reparos, bem como pintura em toda a estrutura da ponte metálica
que interliga os Jardins do Sol e Colorado. Requerimento do Vereador Fernando
Rosini: 780/21 - Requer informações sobre a possibilidade de estar vacinando toda a
equipe da coleta de lixo e reciclado, garis, coletores e motoristas dos caminhões.
Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 781/21 - Requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico nos bairros:
Jardim Santa Fé II, Jardim Santa Fé IV, Loteamento Santa Cecília, Jardim São Judas
Tadeu, Jardim Brilhante, Residencial Parque dos Diamantes, Jardim Cristal, Jardim
Esmeralda e Loteamento Mitsui. 782/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de sinalização viária nos bairros: Jardim Santa Fé, Jardim
Santa Fé II, Jardim Santa Fé IV, Loteamento Santa Cecília, Jardim São Judas Tadeu,
Jardim das Paineiras, Jardim Brilhante, Residencial Parque dos Diamantes, Jardim
Cristal, Jardim Esmeralda e Loteamento Mitsui. Requerimentos dos Vereadores
Carlos Alberto Costa Prado: 783/21 - Requer informações sobre a distribuição e
plantio de mudas de árvores realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura. 784/21 - Requer o envio de relatório que conste a atual situação da fila
de espera de pacientes que aguardam cirurgias eletivas, bem como a especialidade de
cada uma e o tempo de espera. 785/21 - Requer informações sobre a previsão para a
construção de passeios públicos, ao redor de todas as áreas verdes do Município.
786/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar a creche do idoso, em
conformidade com a Lei Municipal nº 5.891/2013. 787/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar programa de plantas online, de forma a agilizar
a aprovação de projetos no Município. Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 788/21 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei Complementar nº 06/2021. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 789/21 – Requer a retirada da Indicação nº 946/2021, da pauta dos

trabalhos legislativos. 790/21 – Requer a retirada do Projeto de Resolução nº
09/2021, da pauta dos trabalhos legislativos. O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Requerimento de Urgência
apresentado: Requerimento nº 788/2021 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº 06/2021. 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 Complementar nº 06/2021, oriundo do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação de incentivos de natureza tributária
para o fomento e desenvolvimento de Programas de Habitação de Interesse Social –
HIS no Município de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: Com o
surgimento do programa do Governo Federal Casa Verde e Amarela em substituição
ao programa anterior “Minha Casa Minha Vida”, houve a necessidade de elaboração
de nova legislação para que o Município, através de suas atribuições, continue
contribuindo com o fomento dos programas de Habitação de Interesse Social,
especialmente através do atual Programa Casa Verde Amarela, instituído pela Lei
Federal nº 14.118/2021. Na prática, o dispositivo legal aqui proposto vem substituir a
Lei Complementar nº 1.041/2019, no que diz respeito aos incentivos criados pelo
município para o fomento de empreendimentos habitacionais de interesse social,
portanto, não se trata de criação ou ampliação de benefício fiscal. Assim sendo,
solicitamos a apreciação do incluso Projeto de Lei, em regime de urgência, na forma
estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em 10 de maio de
2021, assinado pelos Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Giovanni Gomes de
Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Nilce Araujo Garcia, Luiz
Donizetti Bengozi, Carlos Alberto Costa Prado, Fernando Rosini, Anísio Aparecido
Felicetti e Raquel Borges Spada. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder
Júlio Mota solicitou a consignação da sua presença. Os requerimentos apresentados
serão apreciados no presente expediente, enquanto que o de urgência será deliberado
na Ordem de Dia. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das
Indicações: Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 944/21 - Solicita
implantação de "quebra-molas" ou outro redutor de velocidade na Rua Jornalista
Heron Domingues, defronte ao n° 785. 945/21 - Solicita construção de meio-fio e
implantação de dois "quebra-molas" ou outro redutor de velocidade na Avenida
Servidor Alício de Souza Bitencourt, no trecho compreendido entre os n°s 176 e 376.
946/21 - Solicita construção de balanção de concreto ou "quebra-molas" na Rodovia
Raposo Tavares, nas proximidades do trevo de acesso à Vila Brasil. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 947/21 - Solicita roçada em todas as áreas verdes do
Residencial Ville de France. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 948/21 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na Rua Masaichi
Nishiyama, defronte ao nº 468 - CDHU. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 949/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou "tapa-buracos",
em toda a extensão da Rua Eurico Amaral Santos - Jardim América. 950/21 - Solicita
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das ruas
do Jardim América. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 951/21 - Solicita
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em todas as ruas do Jardim
Santos Dumont. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 952/21 -

Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão
das ruas da Vila Califórnia. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 953/21 Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Serafim
Signorini, próximo ao nº 269. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
954/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Avenida Domingos
Camerlingo Caló, defronte ao nº 1.400. Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
955/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como faixa de pedestre,
nas Ruas Francisco Romero e Lino Belezi, ambas no cruzamento com a Rua José
Justino de Carvalho. Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 956/21 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Lourenço Jorge - Vila São
Luiz. 957/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Maranhão - Vila Perino.
Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 958/21 - Solicita a substituição de
lâmpada queimada na Rua Deolinda Otero, defronte ao nº 162, no poste nº 15/557 Jardim São Silvestre. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 959/21 Solicita melhorias na iluminação, bem como limpeza, na Praça Hermenegildo
Zanotto (Praça do Clube Atlético Ourinhense). Indicação da Vereadora Raquel
Borges Spada: 960/21 - Solicita a troca de lâmpadas na plataforma do Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou a retirada da
Indicação nº 946/2021. 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 dos Vereadores
Alexandre Araújo Dauage e Luiz Donizetti Bengozi: 129/21 - De pesar de
falecimento do Sr. Renato Marquezano "Renatão". Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 130/21 - De pesar pelo falecimento de Jorge Carlos Cardoso de
Sá "Poção". Moção dos Vereadores Nilce Araujo Garcia, Anísio Aparecido
Felicetti, Carlos Alberto Costa Prado, Roberta Stopa e Raquel Borges Spada:
131/21 - De congratulações a todas as mães pelo seu dia, em especial às mães de
filhos portadores de autismo. Moção do Vereador Alexandre Florencio Dias:
132/21 - De congratulações aos profissionais da Enfermagem pelo Dia do
Enfermeiro, comemorado no dia 12 de maio. Moção do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 133/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Marco Carvalho "Wina Flores".
Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 134/21 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Antônio César Modesto "Toninho Modesto". Moções da Vereadora Raquel
Borges Spada: 135/21 - De pesar pelo falecimento de Luiz Fernando de Oliveira
Lima. 136/21 - De pesar pelo falecimento de Rubens Prado Júnior. Moção do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 137/21 - De congratulações à Associação
Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, pelos 78 anos de sua fundação. Moções do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 138/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Julio
Cesar Vicente de Oliveira. 139/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Wina Ferreira
Machado. Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 140/21 - De
congratulações pelo 1° Sopão Solidário da Organização Inclusiva das Pessoas com
Deficiência. 141/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Neide Aparecida Spanhol de
Araujo. Moções do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 142/21 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Solange Gomes. 143/21 - De pesar pelo falecimento da Sra.

Leonor Costa Bastos. Moção do Vereador Fernando Rosini: 144/21 - De
congratulações à Equipe da Vacinação contra a Covid-19, por todo o esforço e belo
trabalho realizado em prol da população ourinhense. Moção do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 145/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Antônio da Silva.
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. Fez
pedido de destaque o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti do Requerimento nº
775/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em
discussão os Requerimentos nº s 751 a 787/2021 e as Moções nº s 131, 132, 137, 140
e 144/2021, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de Aquino,
Giovanni Gomes de Carvalho, Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti e
Éder Júlio Mota. 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. Dando continuidade,
o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas remanescentes da
13ª Sessão Ordinária e da presente sessão. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 722/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva que requer informações sobre a possibilidade de se realizar desinfecção
(descontaminação) das áreas e prédios públicos do Município. Fez o uso da palavra o
Sr. 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. 724/2021 de autoria dos Vereadores Valter do
Nascimento, Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota que requer informações sobre a
possibilidade de se voltar a realizar cirurgias eletivas no Município, visto a demanda
que vem aumentando. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Éder Júlio Mota. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 725/2021 de autoria dos
Vereadores Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada e Valter do Nascimento que requer
informações sobre a possibilidade de se organizar mutirão para realizar cirurgia de
catarata em nosso Município. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Éder Júlio
Mota, Raquel Borges Spada, Alexandre Araujo Dauage e 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.744/2021 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que requer informações sobre a
possibilidade de se implantar o Projeto Cesta Verde, em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Agricultura Familiar, visando atender famílias em
situação de vulnerabilidade e risco social. Fizeram o uso da palavra os Srs.
Vereadores Éder Júlio Mota e 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.775/2021 de autoria do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti que requer informações sobre a existência de
programa ou projetos em atividade, desenvolvidos pela Prefeitura, que são voltados
para o recolhimento de todas as embalagens de agrotóxicos usados na Agricultura,
evitando a poluição do meio ambiente, sérios danos à vida animal e à saúde humana.
Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, fez o uso da palavra livre a Senhora Vereadora Raquel
Borges Spada. Findo o horário do expediente, o Senhor Presidente suspendeu a
sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou
que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a
inscrição para a explicação pessoal está encerrado. 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, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente
colocou em apreciação do plenário o Requerimento de Urgência nº 788/2021 de
autoria dos Senhores Vereadores Santiago de Lucas Ângelo, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Giovanni Gomes de Carvalho, Nilce Araujo Garcia, Luiz
Donizetti Bengozi, Cícero de Aquino, Carlos Alberto Costa Prado, Fernando Rosini,
Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2021 oriundo do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a criação de incentivos de natureza tributária para o
fomento e desenvolvimento de Programas de Habitação de Interesse Social – HIS no
Município de Ourinhos e dá outras providências. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, o requerimento foi colocado em votação nominal, APROVADO com treze
votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva para atuar como Relator Especial ao
Projeto de Lei e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta
a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do
parecer: Parecer do relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº 6/2021.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a criação de incentivos de natureza tributária para o
fomento e desenvolvimento de Programas de Habitação de Interesse Social – HIS no
Município de Ourinhos 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 10 de maio de 2021, Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva – relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 6/2021 oriundo do Prefeito Municipal,
que dispõe sobre a criação de incentivos de natureza tributária para o fomento e

desenvolvimento de Programas de Habitação de Interesse Social – HIS no Município
de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação nominal, APROVADO com treze votos favoráveis. Em seguida,
foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº 8/2021 dos Vereadores Raquel
Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti que dispõe sobre a criação da Frente
Parlamentar em Defesa da Vida e da Família no município de Ourinhos. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido
Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Aprovado o Projeto de Resolução nº 8/2021, o
Senhor Presidente designou os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Anísio
Aparecido Felicetti, Luiz Donizetti Bengozi, Valter do Nascimento e Giovanni
Gomes de Carvalho para, sob a presidência da primeira, integrarem a Frente
Parlamentar em Defesa da Vida e da Família no município de Ourinhos. Por questão
de ordem, o Sr. Veredaor Anísio Aparecido Felicetti solicitou a retirada do Projeto de
Resolução nº 9/2021 da pauta. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido de retirada, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor Presidente consultou o
Primeiro Secretário se havia orador inscrito para explicação pessoal. Fizeram o uso
da tribuna livre os Senhores Vereadores Fernando Rosini, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Raquel Borges Spada e Giovanni Gomes de Carvalho. Não
havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Décima Quarta 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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