ATA DA DÉCIMA QUINTA 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 sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e
oito 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 Quinta 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 da Sra. Célia Regina Faria de Oliveira, do Sr.
Ronaldo Cunha, da Sra. Maria Aparecida Della Tonia e do Sr. Luís Filipe Fantinati
Lazanha. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Carmelita Maria Graf. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos do Sr. Ronaldo Cunha, do Sr. Vagner Aparecido, da Sra.
Izabel Castro e do Sr. Aparecido (morador do Josefina) e também todas as vítimas da
COVID – 19 nesta última semana em Ourinhos. Por questão de ordem, a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Prefeito de São Paulo Bruno Covas. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Fernando
Rosini solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. José Evangelista.
Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores, o Sr. Presidente 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 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 Décima Quarta Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por
unanimidade. Logo após, 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 nº s 481 e 632/2021 do
Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimentos nº s 19, 340, 405, 477, 556, 558,
560, 600, 635, 646, 663, 664, 672 e 684/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº s 461, 602, 658, 687, 688, 689, 690 e 729/2021 do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado; Requerimentos n° s 448, 527, 528, 529, 586, 587, 589, 612,
620, 621, 622, 682, 683 e 686/2021 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº
s 398, 445, 553 e 641/2021 do Vereador Fernando Rosini; Requerimentos nº s 579 e
598/2021 do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos nº s 480, 597,
668, 669 e 670/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva;
Requerimentos nº s 631, 652, 653, 655, 680 e 681/2021 do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi; Requerimentos nº s 416 e 469/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada.
Requerimentos nº s 509, 636 e 638/2021 da Vereadora Roberta Stopa; Requerimentos
nº s 290 e 603/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo; Requerimento nº
594/2021 dos Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
Ofício nº 016/2021/CAE, proveniente do CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DE OURINHOS, em resposta ao Requerimento n° 640/2021 do vereador
Cícero de Aquino; Ofício nº 016/2021, proveniente da Gerência de Compras da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS - SAE , que
encaminha cópias dos processos de compras e serviços da autarquia referentes ao mês
de abril de 2021. 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
28/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que institui o movimento "Agosto
Cinza", dedicado à campanha de conscientização de combate a incêndios e
queimadas. Projeto de Lei nº 29/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva que dispõe sobre denominação de próprio municipal "Quadra Esportiva Rafael
Marques de Souza", no Jardim Santos Dumont. Projeto de Lei nº 30/2021 do
Vereador Éder Júlio Mota que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça
Luiz Dearo Garcia). Projeto de Resolução nº 11/2021 da Vereadora Raquel Borges
Spada que dispõe sobre a criação da "Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente" no município de Ourinhos. O Senhor Presidente informou
que as matérias 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 do parecer
favorável com alterações da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 18/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Nilce Araujo Garcia, que dispõe sobre a proteção e cuidados
com os animais comunitários e transitórios, abandonados nas vias públicas do
município, a Comissão verificou ser necessário a correção no artigo 4º., com o
acréscimo “, fornecidas pelo mantenedor.” no final do caput. No §1º, do referido

artigo, também acrescentar “mantenedor” após a palavra responsável, ficando da
seguinte forma: Art.4º […] §1ºA localização dos itens do caput poderão ser em
calçadas e praças públicas, ou em frente a comércios, residências, terrenos onde há
condições mínimas para o bem-estar do animal, e demais estabelecimentos
(dependendo da autorização dos proprietários), desde que cada "ponto" tenha um
responsável mantenedor por promover a higienização diária e abastecimento e que
esse responsável forneça cuidados ao animal quando necessário, inclusive assistência
veterinária e vacinação. Também, verificou ser necessário suprimir o trecho “[...sendo
responsável pela aplicação da multa a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura.], do artigo 4º, §2; bem como a supressão integral do artigo 5°, pois
estabelecem inúmeras responsabilidades e incumbências à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agricultura, ferindo o art. 77 da Lei Orgânica do Município,
conforme informação do departamento técnico responsável. Por fim, renumerar o
artigo 6º, após a supressão do artigo 5º. Assim, desde que realizadas as alterações
apontadas acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 13 de maio de 2021, Carlos Alberto Costa Prado – Presidente-Relator;
Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro.
Com parecer lido, e por contar com alterações sugeridas pela Comissão de Justiça e
Redação, o Senhor Presidente colocou em votação as alterações, APROVADAS por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 22/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Roberta Stopa, que
dispõe sobre a autorização da presença de doulas durante o trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato nas maternidades, casas de parto e hospitais de Ourinhos, a
Comissão recomenda o encaminhamento à Comissão Permanente de Saúde, para que,
durante a fase instrutória do processo legislativo, sejam analisadas as condições de
cumprimento das obrigações impostas pelo projeto de lei pelas instituições locais de
saúde envolvidas e, ainda, que seja estudada a possibilidade de restrição da
aplicabilidade da lei durante o período pandêmico, conforme orientação jurídica.
Assim, seguindo as recomendações citadas, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de maio de 2021, Carlos Alberto Costa
Prado – Presidente-Relator; Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Alexandre
Florencio Dias – Membro. O projeto cujo parecer favorável acaba de ser lido poderá
ser encaminhado 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 15ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos da Vereadora
Roberta Stopa: 791/21 - Requer informações sobre área reservada, denominada
Bosque do Recreio, localizada no Loteamento Lago Azul, Núcleo Urbano Destacado,
na divisa entre os bairros rurais do Paredão e do Pinho em Ourinhos, com
29.536,28m², que está sendo usada para fins agrícolas. 792/21 - Requer informações
referentes ao anúncio, via post na rede social denominada Facebook, sobre o
atendimento com psicólogos/as na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire
Silva" de Ourinhos em parceria com Fundo Social de Solidariedade. Requerimento

do Vereador Cícero de Aquino: 793/21 - Requer informações sobre o atendimento
aos Requerimentos n°s 356/2020 e 710/2019, que requerem informações da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, juntamente com a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, se foi
realizado o estudo que ficaram de elaborar para se construir canteiro central na
Avenida Gastão Vidigal, entre a rotatória da Rua Rio de Janeiro e a rotatória da
Avenida Dr. Altino Arantes, conforme respostas dos Ofícios n°s 1.375/2017,
947/2018 e 1.106/2019. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 794/21 Requer informações, junto ao Ambulatório Médico de Especialidades - AME "Dr.
Paulo Cesar Saldanha Rodrigues", sobre a quantidade de cirurgias e exames
realizados nos anos de 2018, 2019 e 2020; e também quais especialidades foram
contempladas em cada um desses procedimentos. Requerimento do Vereador
Valter do Nascimento: 795/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar semáforo na Rua Celestino Lopes Bahia, esquina com a Rua Pedro Leide, na
Vila São Luiz, próximo à UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 796/21 - Requer informações quanto à possibilidade de
criação de uma creche para atendimento dos filhos de funcionários do comércio "Creche dos Comerciários". Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia:
797/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar cadastramento de
carroceiros e charreteiros em atividade no Município. Requerimentos do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 798/21 - Requer informações quanto à
possibilidade de se reajustar os salários dos servidores públicos municipais,
considerando a reposição da inflação referente ao ano de 2020. 799/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de se criar um subsídio para carroceiros e
charreteiros caso venham a ser proibidas suas atividades no âmbito do Município.
800/21 - Requer informações sobre a destinação dos recursos do FUNDEB recebidos
pelo Município. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 801/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar adequações de acessibilidade
na passarela situada na Avenida Nilo Signorini, em frente ao antigo "Big Party"
(Passarela do São Judas Tadeu). Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 802/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se vacinar
empregadas domésticas, pois as mesmas precisam todos os dias entrar em ônibus
lotado. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 803/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de redução temporária no valor de aluguel dos
boxes do Mercado Municipal (Mercadão). Requerimentos do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 804/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de
execução de recapeamento asfáltico na Rua Francelina Grossi Archangelo - Jardim
Eldorado. 805/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de melhorias na iluminação pública (lâmpadas de LED) ou substituição de lâmpadas
inoperantes nos bairros: Jardim Manhatan, Jardim Vale do Sol, Jardim Ideal, Jardim
do Sol, Jardim do Sol II, Jardim Colorado, Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi, Parque Valeriano Marcante, Vila Recreio e Vila Nova Sá. 806/21 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de limpeza de bueiros e
bocas de lobo nos bairros: Vila São Luiz, Jardim Manhatan, Jardim Vale do Sol,
Jardim Ideal, Jardim do Sol, Jardim do Sol II, Jardim Colorado, Conjunto Residencial

de Interesse Social Itajubi, Parque Valeriano Marcante, Jardim Josefina, Vila Recreio,
Vila Perino e Vila Nova Sá. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
807/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Centro Popular de Compras
(Camelódromo), obter autorização no novo Decreto Municipal para funcionar todos
os domingos e feriados das 08 às 13 horas. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 808/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.271/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura ou revitalização, com
arte através de pintura de grafite, bem como manutenção na iluminação do pontilhão
que interliga as Ruas Ângelo Sedassari e Machado Florence. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 809/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir ou melhorar os acostamentos nas estradas vicinais
pavimentadas que cortam nosso Município. 810/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar placas de sinalização viária (Ciclistas) nas estradas
vicinais pavimentadas que cortam nosso Município. Requerimento dos Vereadores
Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada: 811/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se antecipar a vacinação dos leituristas,
funcionários da rede de água, hidrometria e atendimento da SAE. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 812/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se antecipar a vacinação dos leituristas da CPFL. 813/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar vacinação de todos os servidores
públicos com comorbidades, para que os mesmos possam voltar a trabalhar, porque
está com a mão-de-obra reduzida devido aos afastamentos. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 814/21 - Requer informações sobre a
previsão de vacinação dos professores adjuntos, considerando que os demais
professores já receberam a vacinação. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 815/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 98/2021, que
requer informações sobre o projeto e o cronograma de recapeamento asfáltico em
toda a extensão das Ruas Maurício Biondo Netto e Pedro José - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). 816/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Maurício Biondo Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 817/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 513/2021, que solicita instalação de bancos de concreto na área
externa da UBS "Enfermeiro Célio Massoni". Requerimentos da Vereadora
Roberta Stopa: 818/21 - Requer informações referentes ao cronograma das reuniões
realizadas pela Comissão de Contingenciamento e Prevenção ao Coronavírus Covid-19, criada pelo Decreto Municipal nº 7.240/2020. 819/21 - Encaminha abaixoassinado dos moradores do CDHU solicitando, através do Mandato Coletivo
ENFRENTE, estudos, pela área técnica responsável, sobre a construção de boca de
lobo para escoação de águas pluviais nas Ruas José Galan e Masaichi Nishiyama.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 820/21 - Requer estudos sobre
a possibilidade de concessão de descontos na cobrança da tarifa de água e esgoto
quando da ocorrência de vazamentos de difícil percepção. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 821/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar placas de indicação de altura no pontilhão da Rodovia Raposo Tavares na

Rua Ângelo Sedassari. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
822/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico nos bairros: Vila São Luiz, Jardim Manhatan, Jardim Vale do
Sol, Jardim Ideal, Jardim Colorado, Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi,
Parque Valeriano Marcante, Jardim Josefina, Vila Perino e Vila Nova Sá. 823/21 Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização viária
de solo nos bairros: Vila São Luiz, Jardim Manhatan, Jardim Vale do Sol, Jardim
Ideal, Jardim do Sol, Jardim do Sol II, Jardim Colorado, Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi, Parque Valeriano Marcante, Vila Recreio e Vila Nova Sá.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 824/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar ambulâncias ou outros veículos para o transporte de
pacientes que necessitam realizar tratamento fora do Município, mesmo àqueles que
possuem planos de saúde. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
825/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um protocolo de
segurança, incluindo o videomonitoramento das creches e escolas de educação
infantil, bem como o treinamento de professores e demais colaboradores, objetivando
garantir mais segurança nessas instituições. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 826/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para que as melhorias das pavimentações asfálticas tenham como
prioridade as ruas utilizadas como itinerários do transporte coletivo (circular) do
Município. 827/21 - Requer informações sobre quais bairros são desprovidos de
saneamento básico no Município. 828/21 - Requer informações esclarecendo em
quais bairros são realizadas coletas seletivas de materiais recicláveis, bem como a
possibilidade de se ampliar a execução desses serviços, potencializando as
associações de catadores de materiais e gerando mais empregos no Município. 829/21
- Requer informações sobre a possibilidade de se implementar a captação de óleo de
cozinha usado, firmando parcerias com igrejas, escolas e outras organizações, de
forma a gerar mais renda à população. 830/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar playground e academia da saúde na Praça João Ferreira de
Araújo "Estacionamento do Ferroviário", situada na Avenida Conselheiro Rodrigues
Alves. 831/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground
na Praça Attílio Marcusso - Jardim das Paineiras. Requerimento do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 832/21 - Encaminha pedido do Sindicato dos
Vigilantes, nos termos do Processo sob n°. 15.605/2021, protocolado na Prefeitura,
que requer providências urgentes para reconhecer e incluir, como grupo prioritário,
todos os profissionais da categoria na aplicação da vacina contra a COVID-19.
Requerimento dos Vereadores Santiago de Lucas Ângelo e Fernando Rosini:
833/21 - Requer informações sobre área existente em região da antiga Fazenda
Furnas, bairro conhecido como Vila Gomes, conforme Lei n°. 2.380/1982, que é
terreno doado à Telesp Atlético Clube de Ourinhos – TACO. Os requerimentos
apresentados serão apreciados no presente expediente. A seguir, a Segunda Secretária
realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 961/21 - Solicita instalação de iluminação pública de LED em todas as
vielas do Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari. 962/21 Solicita urbanização, paisagismo, pintura de sinalização de solo e instalação de

iluminação pública de LED em todas as vielas do Jardim Anchieta. 963/21 - Solicita
pintura de sinalização de solo e instalação de iluminação pública de LED em todas as
vielas do Jardim das Paineiras. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 964/21 Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Francelina Grossi
Archangelo, no Jardim Eldorado. 965/21 - Solicita troca de lâmpada na Rua
Hermínio Sabino, poste 2/973, defronte ao nº 146, no Jardim São Judas Tadeu.
966/21 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Vila Perino. 967/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a
extensão do Jardim São Judas Tadeu. Indicação do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 968/21 - Solicita substituição da iluminação pública na Avenida Vitalina
Marcusso, entre os nº s 19 e 103, atrás do clube AABB. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 969/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada
ou lombofaixa) próximo ao cruzamento da Rua Machado Florence com a Rua Don
José Marello. 970/21 - Solicita implantação de redutores de velocidade (lombadas ou
lombofaixas) na Rua Machado Florence, no trecho entre os cruzamentos com a Rua
José Felipe do Amaral e com a Rua Prefeito Eduardo Salgueiro. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 971/21 - Solicita a troca de lâmpadas que
estão queimadas com urgência no Praça Olivério Mercante (Praça da ETA) - Vila
Brasil. 972/21 - Solicita a substituição por lâmpadas de LED na Praça Olivério
Mercante - Vila Brasil. 973/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Sebastiana Cândida de Paula Carvalho - Jardim Josefina. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 974/21 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas Elias
Gardim, Rubens Saladini e Jornalista Adalcimar Regina Guandalini Tupina.
Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 975/21 - Solicita poda de árvores
na Rua Júlio Mori, pois as copas das árvores estão tapando a iluminação da via
pública. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 976/21 - Solicita roçada, ao
invés de se realizar nebulização com veneno, em todas as áreas verdes do Residencial
Ville de France. 977/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Francisco de
Almeida Lopes, nos postes 6/1226, 2/1226 e 1/1226; bem como na Rua João Antero
Felício, nos postes 5/1195 e 9/1195. Indicações do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 978/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua
Arlindo Luz, próximo ao nº 1.000. 979/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada) na Rua Sebastião Simião de Souza - Jardim Santa Fé. 980/21 Solicita implantação de rotatória no entroncamento entre as Ruas Rufino Benitez e
Angelina Victória Pecine Varago - Jardim Cristal. 981/21 - Solicita operação "tapaburacos" nos bairros: Jardim Cristal, Jardim Brilhante, Jardim Santa Fé, Jardim Santa
Fé II e Jardim Santa Fé IV. 982/21 - Solicita instalação de brinquedos infantis nas
praças: Praça Mário Santos Soares - Marico, Praça Adriano José Braz, Praça Prof.
Mário César de Oliveira, Praça Prefeito Benício do Espírito Santo, Praça Ângelo
Christoni, Praça Presidente Kennedy e Praça dos Comerciários. Indicações do
Vereador Valter do Nascimento: 983/21 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Alameda Stella Regina Baxhix. 984/21 - Solicita recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Olavo Ferreira de Sá. 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 Luiz Donizetti Bengozi: 146/21 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Vera Lúcia Bertanha. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 147/21 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Carmelita Maria Graf. Moção do Vereador Éder
Júlio Mota: 148/21 - De congratulações à Gaspar Moto Peças, do proprietário
Edvaldo Aparecido Araujo, pelos relevantes serviços prestados à população de
Ourinhos. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 149/21 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Apparecida Madeira Oliveira. Moções do Vereador Cícero de
Aquino: 150/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Célia Regina Faria de Oliveira.
151/21 - De congratulações ao Jornal Biz, na pessoa de seu proprietário e editorchefe, Bernardo Felipe Seixas, inaugurado em 12/05/2017, completa 4 anos de
atividade. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 152/21 - De pesar pelo
falecimento de Luiz Carlos Bueno. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 153/21
- De pesar pelo falecimento de Francisca de Souza Pontes. 154/21 - De pesar pelo
falecimento de Raquel Malzinoti Góes. 155/21 - De pesar pelo falecimento de Maria
Vicentina Malzinoti. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 156/21 - De
congratulações ao Cabo PM Bruno Rafael Paiva, pela homenagem auferida através
da medalha "Sangue e Bravura" em reconhecimento pelos ferimentos e atos de
bravura no cumprimento da lei e da ordem. 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 791, 792, 818 e 819/2021; o Senhor Vereador
Cícero de Aquino do Requerimento nº 805/2021; o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva do Requerimento nº 798/2021; a Senhora Vereadora
Nilce Araujo Garcia do Requerimento nº 797/2021; o Senhor Vereador Valter do
Nascimento do Requerimento nº 795/2021 e a Senhora Vereadora Raquel Borges
Spada dos Requerimentos nº s 813, 820 e 811/2021. Não havendo mais pedido de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 791 a
833/2021 e as Moções nº s 148, 151 e 156/2021, com exceção das matérias
destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Éder
Júlio Mota e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. 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 da presente sessão. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 791/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer
informações sobre área reservada, denominada Bosque do Recreio, localizada no
Loteamento Lago Azul, Núcleo Urbano Destacado, na divisa entre os bairros rurais
do Paredão e do Pinho em Ourinhos, com 29.536,28m², que está sendo usada para

fins agrícolas. 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. 792/2021 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que requer informações referentes ao anúncio, via post na
rede social denominada Facebook, sobre o atendimento com psicólogos/as na Casa
Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva" de Ourinhos em parceria com
Fundo Social de Solidariedade. Fizeram o uso da palavra as Senhoras Vereadoras
Roberta Stopa, Raquel Borges Spada e o Srs. Vereadores Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 795/2021 de autoria do Vereador Valter do Nascimento
quer requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo na Rua
Celestino Lopes Bahia, esquina com a Rua Pedro Leide, na Vila São Luiz, próximo à
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Valter do
Nascimento. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 797/2021 de autoria da Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer
informações quanto à possibilidade de se realizar cadastramento de carroceiros e
charreteiros em atividade no Município. Fizeram o uso da palavra as Senhoras
Vereadoras Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa e 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. 798/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que
requer informações quanto à possibilidade de se reajustar os salários dos servidores
públicos municipais, considerando a reposição da inflação referente ao ano de 2020.
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.
805/2021 de autoria do Vereador Luiz Donizetti Bengozi que requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias na iluminação pública
(lâmpadas de LED) ou substituição de lâmpadas inoperantes nos bairros: Jardim
Manhatan, Jardim Vale do Sol, Jardim Ideal, Jardim do Sol, Jardim do Sol II, Jardim
Colorado, Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, Parque Valeriano
Marcante, Vila Recreio e Vila Nova Sá. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Cícero de
Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
811/2021 de autoria dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges
Spada que requer informações sobre a possibilidade de se antecipar a vacinação dos
leituristas, funcionários da rede de água, hidrometria e atendimento da SAE.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 813/2021 de autoria
da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade de
se realizar vacinação de todos os servidores públicos com comorbidades, para que os
mesmos possam voltar a trabalhar, porque está com a mão-de-obra reduzida devido
aos afastamentos. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada.

Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
818/2021 de autoria Vereadora Roberta Stopa que requer informações referentes ao
cronograma das reuniões realizadas pela Comissão de Contingenciamento e
Prevenção ao Coronavírus - Covid-19, criada pelo Decreto Municipal nº 7.240/2020.
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. 819/2021 de autoria Vereadora Roberta Stopa que
encaminha abaixo-assinado dos moradores do CDHU solicitando, através do
Mandato Coletivo ENFRENTE, estudos, pela área técnica responsável, sobre a
construção de boca de lobo para escoação de águas pluviais nas Ruas José Galan e
Masaichi Nishiyama. Fizeram o uso da palavra a Sra. Vereadora Roberta Stopa e os
Srs. Vereadores Anísio Aparecido Felicetti 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.
820/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer estudos sobre a
possibilidade de concessão de descontos na cobrança da tarifa de água e esgoto
quando da ocorrência de vazamentos de difícil percepção. Fizeram o uso da palavra
os Srs. Vereadores Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti,
Carlos Alberto Costa Prado, Giovanni Gomes de Carvalho, Cícero de Aquino e Luiz
Donizetti Bengozi. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, fizeram o uso da palavra livre a
Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia e o Sr. Vereador Cícero de Aquino. 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. Na sequência, 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,
Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, 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 Projeto de
Lei nº 20/2021 do Prefeito Municipal que autoriza a prorrogação dos mandatos dos
membros dos conselhos municipais na forma que especifica e dá outras providências.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia solicitou a
consignação da sua presença. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de
Resolução nº 10/2021 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. Fez o uso da palavra
a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, 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 Nilce Araujo Garcia, Cícero de Aquino,
Raquel Borges Spada, Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Não
havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Décima Quinta 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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