ATA DA DÉCIMA 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 sétimo dia do mês de junho 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 Oitava Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Antes de realizar a chamada, o Senhor Presidente prestou uma breve
homenagem ao autor do Hino de Ourinhos Fernando Henrique Mella Ribeiro
(Fernando Cavezale) pelo seu falecimento no último domingo. Por questão de ordem,
o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Celso Lima Moreira, da Sra. Célia Regina da Silva Oliveira, da
Sra. Grazieli Lima da Silva, do Sr. José Ricardo Manzano e do Sr. Fernando
Cavezale. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Fernando Cavezale. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos do Sr. Paulo Modesto, da Sra. Divina Regina de Assis, do Sr.
LourivalTassi, do Sr. Ademir Pereira da Cunha, do Sr. Celso Lima Moreira, da Sra.
Cristiane Franco, do Sr. Fernando Cavezale, do Sr. Marcos Velane e do Sr. Artur Neto
Cassiolato. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Roberta Stopa solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr, Fernando Cavezale e realizou a leitura de
uma poesia em sua homenagem. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio
Mota solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Celso Lima Moreira e
do Sr. Ademir Pereira Cunha. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges
Spada solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Fernando Cavezale,
do Sr. Carlinhos Silva e do Sr. Ademir Pereira Cunha. Por questão de ordem, a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do
Sr. Marcos Velani e do Sr. Fernando Cavezale. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra.
Celia Regina da Silva Oliveira e dos pais do Sr. Marcio Camargo. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos da Sra. Celia Regina da Silva Oliveira, do Sr. Artur Neto
Cassiolato e do Sr. Fernando Cavezale. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Grazieli Lima da Silva. 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 devido a falecimentos

registrados na última semana até esta data e aproveitando o ensejo para declarar o
profundo pesar desta casa pelo falecimento de Celia Regina da Silva Oliveira, mãe do
servidor desta Edilidade Sérgio Ricardo de Bastiani. Dando continuidade, o Primeiro
Secretário realizou a chamada dos Senhores Vereadores: Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Carlos Alberto Costa
Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, 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 (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Logo após, 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 Sétima Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por
unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimentos n° s 255 e 716/2021 do
Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimento n° 526/2021 do Vereador
Alexandre Florencio Dias; Requerimentos n° s 404, 536, 591, 592, 601, 634, 671,
698, 699 e 700/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos n° s
459, 728, 732, 784 e 828/2021 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos n° s 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 e 517/2021 do Vereador Cícero
de Aquino; Requerimentos n° s 614 e 771/2021 do Vereador Éder Júlio Mota;
Requerimentos n° s 719, 734 e 780/2021 do Vereador Fernando Rosini;
Requerimentos n° s 90, 518, 574 e 711/2021 do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho; Requerimento n° 722/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva; Requerimento n° 714/2021 da Vereadora Nilce Araujo Garcia; Requerimentos
n° s 454, 685, 751, 752 e 759/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada;
Requerimento n° 570/2021 dos Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e
Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos n° s 654, 724 e 725/2021 dos Vereadores
Éder Júlio Mota, Raquel Borges Spada e Valter do Nascimento; Requerimento n°
720/2021 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Fernando Rosini. Ofício nº
242/2021/GPR-ANATEL, da Agência Nacional de Telecomunicações, que encaminha
Carta Aberta às Autoridades Municipais a respeito da regulamentação da
infraestrutura de telecomunicações no âmbito das cidades. Ofício nº 144/2021, da
Câmara Municipal de João Pinheiro – MG, que encaminha resposta à Moção nº
113/2021, da Vereadora Nilce Araujo Garcia, Protetora dos Animais. Ofício nº
211/2021-SMS, da Secretaria Municipal de Saúde de Ourinhos, encaminhada aos
Vereadores desta Casa de Leis, bem como às autoridades de saúde, que esclarece
sobre as medidas referentes ao Hospital de Campanha denominado “Central
COVID”, em funcionamento desde 17 de abril de 2020. 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 41/2021 do Vereador
Alexandre Araújo Dauage que institui o "Dia Municipal do Esporte Paralímpico" no
município de Ourinhos, a ser comemorado em 23 de maio. Projeto de Lei nº 42/2021
de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que altera a Lei nº 6.415/2018, de 16
de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher - COMDIM e dá outras providências. Secretaria da Câmara
Municipal, em 01 de junho de 2021. O Senhor Presidente informou que as matérias
lidas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos
pareceres de acordo com o mandamento regimental. Logo em seguida, o Senhor
Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à 18ª. Sessão
Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 923/21 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria e à Superintendência de
Água e Esgoto - SAE, quanto à possibilidade de se realizar lavagem em todas as
rotatórias do município ao menos uma vez por mês, haja vista o acúmulo de lixo e
terra em várias delas. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 924/21
- Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, quanto à possibilidade
de se retomar as atividades do "Projeto Empodere-se". 925/21 - Requer informações
quanto a providências preventivas e educativas do câncer infanto-juvenil. 926/21 Requer informações quanto à possibilidade de se reformar os banheiros públicos do
"Lanchódromo", na Rua Henrique Tocalino, no Centro. 927/21 - Requer informações,
junto à Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, quanto à possibilidade de se incluir o município de
Ourinhos no "Programa Brasil Mulher". Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 928/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando solucionar os problemas quanto ao escoamento de água no
estacionamento do Mercado Municipal "Mercadão", pois ocorrem alagamentos em
dias de chuva. 929/21 - Requer informações sobre a possibilidade de os médicos
plantonistas da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" fornecerem aos pacientes
encaminhamentos para médicos especialistas, quando necessário. 930/21 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se criar um Plano Local de Habitação de
Interesse Social, considerando a produção de novas moradias no Município.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 931/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar a Semana de Conscientização Hepática. 932/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso público para o
cargo de Radiologista. 933/21 - Encaminha minuta de Projeto de Lei que institui o
"Plano Municipal pela Primeira Infância" no Município de Ourinhos e dá outras
providências. 934/21 - Requer informações sobre quando serão retomados os cursos
do Fundo Social de Solidariedade de Ourinhos: Cursos de manicure, cabeleireiro,
depilação, construção civil, padeiro, entre outros. Requerimentos da Vereadora
Nilce Araujo Garcia: 935/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar a Secretaria da Proteção Animal, haja vista a necessidade de uma maior

atenção e dedicação exclusiva diante de tantos problemas enfrentados nesta causa em
nosso município. 936/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar a
“Farmácia Popular Animal Municipal”. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 937/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias na Praça Miguel Mofarrej (Praça do Food Truck). Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 938/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
696/2021 que encaminha minuta de Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Políticas Culturais de Ourinhos. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 939/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir oito salas de aula na Usina do Saber da EMEF "Profa.
Adelaide Pedroso Racanello". 940/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar Núcleo de Atendimento à Obesidade Infantil. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 941/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de aquisição de um carrinho motorizado, visando o transporte de
pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida para o acompanhamento
de sepultamento no Cemitério Municipal. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 942/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 740/2021,
que requer informações sobre a possibilidade de se adaptar ponto de parada de ônibus
na Rua Padre Bruno Welter - Conjunto Habitacional Professora Helena Braz
Vendramini - para atender as necessidades de pessoas com deficiência.
Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 943/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias tais como, iluminação, arborização e roçada no
Córrego Água das Furnas e Furninhas. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 944/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de melhorias da iluminação, bem como a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento na Praça Dr. Raul Pires Netto - Vila Musa. 945/21 - Requer
informações sobre o cronograma de execução de melhorias na pista de caminhada
existente no Jardim Itamaraty. 946/21 - Requer informações sobre o cronograma para
construção de pista de caminhada e ciclovia no Parque Pacheco Chaves e Ecoville,
interligando à pista existente no Jardim Itamaraty. 947/21 - Requer informações sobre
o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico na Rua
Independência, em trecho de paralelepípedo, defronte à Praça Ítalo Ferrari, onde se
encontra a Igreja da Paróquia Santo Antônio, na Vila Odilon. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 948/21 - Encaminha solicitação de Lotéricos
de Ourinhos, que pleiteiam a inclusão no grupo prioritário de todos os trabalhadores
das Casas Lotéricas, com máxima urgência, para vacinação contra a COVID-19, em
razão de estarem enquadrados e considerados como serviços essenciais por decretos
municipais, que é medida fundamental, preventiva e concede proteção aos
prestadores das atividades e a clientes em geral. Requerimentos do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 949/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de
execução de recapeamento asfáltico na Rua Imprensa, em trecho de paralelepípedo,
defronte à Praça Ítalo Ferrari, onde se encontra a Igreja da Paróquia Santo Antônio,
na Vila Odilon. 950/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de
execução de recapeamento asfáltico na Rua Liberdade, em trecho de paralelepípedo,
defronte à Praça Ítalo Ferrari, onde se encontra a Igreja da Paróquia Santo Antônio,

na Vila Odilon. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 951/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza, construir pista de
caminhada e trocar a iluminação pública no Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle",
no Conjunto Residencial Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 952/21 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma para execução de revitalização da Praça Ítalo Ferrari, na Vila Odilon.
953/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se priorizar a vacinação contra
a Covid-19 em funcionários das grandes empresas ourinhenses, bem como em todos
os servidores públicos do Município. Requerimento do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 954/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se priorizar a
vacinação contra a Covid-19 em profissionais de salões de cabeleireiros.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 955/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se vacinar os funcionários do Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 956/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde e ao Comitê Gestor da Covid-19, sobre a possibilidade
de formação de barreiras sanitárias em pontos da cidade com maior fluxo de
aglomeração de pessoas, em especial no centro e no Terminal Rodoviário de
Passageiros, com o objetivo de conscientizar a população no reforço dos cuidados
preventivos contra o coronavírus. Requerimento do Vereador Valter do
Nascimento: 957/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 233/2021, que
requer informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico na “Barra Funda”
e na Vila Christoni. Requerimento dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho,
Valter do Nascimento, Éder Júlio Mota, Luiz Donizetti Bengozi, Anísio
Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada, carlos Alberto Costa Prado e Nilce
Araujo Garcia: 958/21 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
40/2021. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do Requerimento de Urgência apresentado: Requerimento nº 958/2021 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 40/2021. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 40/2021, de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a padronização definitiva da marca
da Prefeitura Municipal de Ourinhos, criando a LOGOMARCA e SLOGAN do
Município e dá outras providências. Justificativa: É sabido que o branding ou gestão
de marca é uma estratégia amplamente utilizada para gerar no público a imediata
identificação de instituições públicas e privadas, assim como de seus ativos materiais
e imateriais. Por outro lado, a identidade visual é uma parte fundamental da marca de
uma instituição, sendo composta pela logomarca (símbolo e logotipo) e seus
elementos visuais acessórios. Portanto, sob a luz do Princípio Constitucional da
Publicidade, a identidade visual da Prefeitura de Ourinhos deve prezar pela fácil
reprodução em diferentes suportes e proporcionar imediata identificação pelo
cidadão. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto de Lei, em regime de
urgência especial, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das
Sessões, em 7 de junho de 2021. 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: 1.025/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na
esquina da Rua Marceneiro José Herrera com a Rua Cláudio Roberto Bressanin, no
Jardim Brilhante. 1.026/21 - Solicita instalação de mais postes de iluminação pública
na Praça Olivério Mercante (Praça da Estação de Tratamento de Água Prefeito
Antônio Luiz Ferreira - ETA), no Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira
Sândano Migliari. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.027/21 - Solicita
troca de lâmpadas em dois postes localizados na Rua Serafim Motta, 343 - Jardim
Paris. Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.028/21 - Solicita
instalação de mais postes com iluminação no trevo situado entre a Rua Henrique
Pontara, Rua Serafim Signorini e a Avenida André Monteiro Rodrigues, próximo à
passagem de nível. 1.029/21 - Solicita a construção de boca de lobo na Rua Profa.
Maria José Ferreira, em frente ao terreno situado entre os nºs 358 e 414, na rotatória
do Jardim Santa Fé, pois o acúmulo de água no local causa mau cheiro e favorece a
proliferação de insetos. 1.030/21 - Solicita construção de balanção de concreto na
Rua Irineu Pereira da Silva, no cruzamento com a Alameda Luiz Ferreira, bem como
no cruzamento com a Alameda Cirillo Francisco Leite - Jardim das Paineiras -, pois a
água que escoa pelas guias e sarjetas estão invadindo a referida via pública e
causando danos à pavimentação asfáltica. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 1.031/21 - Solicita limpeza em bueiro localizado na Rua Eurico Amaral
Santos, no cruzamento com a Rua Paschoal Pagani, 499 - Jardim Europa. Indicação
do Vereador Fernando Rosini: 1.032/21 - Solicita melhorias na sinalização de
trânsito no entroncamento do trevo do Jardim Anchieta e Residencial Vandelena
Moraes Freire, onde se encontram as Ruas Adalberto Dias Bogado, Antônio
Bonifácio, Vicente Ernesto de Lucca e Noboru Endo. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.033/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade/quebra
mola, próximo ao local onde havia os radares no trevo de acesso à Vila Brasil e
bairros adjacentes, na Rodovia Raposo Tavares em nosso município. Indicação do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.034/21 - Solicita troca de lâmpada queimada em poste
localizado na Rua Antônio Nicomedes Peixe, em frente ao nº 100 - Vila Boa
Esperança. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.035/21 - Solicita reparos
ou melhorias em asfalto na Rua Paschoal Pagani, defronte ao nº 696 - Jardim Europa.
1.036/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos", em toda a extensão da Rua Paschoal Pagani - Jardim Europa. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.037/21 - Solicita urbanização e paisagismo
no canteiro central da Avenida Milton Machado, no Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. Indicação do Vereador Valter do Nascimento:
1.038/21 - Solicita troca de lâmpada queimada em poste da Rua Enfermeiro José
Augusto Ribeiro, em frente ao nº 76 - Vila Christoni. 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:
Moções do Vereador Cícero de Aquino: 183/21 - De pesar pelo falecimento de José
Luís Soares (China). 184/21 - De pesar pelo falecimento de Sueli Tassi. Moção do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 185/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Braz Dolci Filho. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 186/21 - De pesar pelo

falecimento do Sr. José Dias de Moraes Sobrinho. Moção do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 187/21 - De pesar pelo falecimento de Nelson da Silva
Jardim. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 188/21 - De pesar pelo
falecimento de Doralice de Souza. Moção do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 189/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Eduardo Braz. Moção dos
Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada: 190/21 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Adalcinei Rodrigues. Moção da Vereadora Roberta Stopa:
191/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Vilma Brito. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 192/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Rita da Silva Brito.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 193/21 - De pesar pelo falecimento do Sr.
João Carlos Bruzarrosco. Moção dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e
Santiago de Lucas Angelo: 194/21 - De efusivas congratulações ao árbitro
ourinhense Fernandes Barbosa de Lima, pelos 44 anos de arbitragem, comandando
Jogos Estaduais, Regionais e Abertos. Moção do Vereador Cícero de
Aquino:195/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Lenilson Quirino da Silva.
Moções do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 196/21 - De congratulações à
Torcida Fiel Ourinhos, pela arrecadação de mantimentos realizada através da 2ª
Campanha Fiel Solidária. 197/21 - De congratulações à servidora pública Luana
Cristina, pelos 7 anos de excelentes serviços prestados no NEI "Ayrton Senna da
Silva". A moção de congratulação lida será deliberada 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 do Requerimento
nº 938/2021; a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia dos Requerimentos nº s 935 e
936/2021 a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada dos Requerimentos nº s 933 e
940/2021 e o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva do
Requerimento nº 929/2021. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s 923 a 957/2021 e as Moções nº s 194,
196 e 197/2021, com exceção das matérias destacadas. Por questão de ordem, fez o
uso da palavra o Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias. Em seguida, fizeram o
uso da palavra para discussão globalizada das matérias apresentadas os Senhores
Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Nilce Araujo Garcia. 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 os requerimentos e moções destacados remanescentes da 17ª
Sessão Ordinária e os destaques da presente sessão ordinária. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 880/2021 de autoria do Vereador Alexandre Florencio
Dias que requer informações quanto ao número de exames oferecidos mensalmente
no AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". Ninguém mais querendo fazer o uso

da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 894/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia
que reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 327/2021, que solicita informações
sobre o calçamento no passeio público da praça da Rua Pedro Migliari "Tico". Fez o
uso da palavra a Senhora Veradora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 896/2021 de autoria da Vereadora Nilce
Araujo Garcia que reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 520/2021, que solicita
informações sobre a implantação de lombada na Avenida Jacinto Ferreira de Sá,
defronte à rotatória de acesso à entrada principal do Parque Olavo Ferreira de Sá. Fez
o uso da palavra a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer
o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 897/2021 de autoria da Vereadora Nilce
Araujo Garcia que reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 926/2021, que solicita
que seja tampado o buraco de erosão existente há muito tempo na Rua Duque de
Caxias, próximo ao nº 2.405, na última quadra. 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. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 898/2021 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que
requer informações sobre a possibilidade de se instalar uma unidade do Centro de
Referência da Assistência Social - CRAS na Rua Jornalista Miguel Farah nº 293, no
Loteamento Angelina Marcante. 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. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 901/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que encaminha abaixo-assinado
dos moradores do Residencial Recanto dos Pássaros III e bairros adjacentes
solicitando, através do Mandato Coletivo ENFRENTE, a manutenção e pequenas
obras na área de lazer localizada na Rua Antonio Franciscon Filho com a Rua
Francisco Carlos de Arruda Leite. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Roberta Stopa, Cícero de Aquino 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. 903/2021 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para que a médica endocrinologista infantil, Dra. Juliana, volte para o
Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão (Postão), onde ela recebia crianças
que necessitam de tratamento do crescimento. 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. 909/2021 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que requer
informações sobre a possibilidade de construção de "areninha" em nosso Município,
via programa do Governo do Estado, vinculado à Secretaria de Esportes do Estado,
que se trata de espaços com campo de futebol society e quadra poliesportiva. Fez o
uso da palavra o Senhor 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. 919/2021 de autoria do Vereador Alexandre

Florencio Dias que requer informações da Secretaria Municipal de Saúde sobre
providências emergenciais para realização de reparos dos banheiros de uso dos
munícipes no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão. Fez o uso da palavra
Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocada em discussão a
Moção nº. 173/2021 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti de
congratulações ao Deputado Federal Márcio Alvim, pelo empenho junto ao
Ministério da Saúde e ao Governo do Estado de São Paulo em favor da inclusão das
pessoas com deficiência mental, deficiência física permanente, deficiência intelectual,
Síndrome de Down, Autismo e deficiência permanente (BPC), na lista de prioridades
na vacinação contra a COVID-19. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Anísio
Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº.
175/2021 de autoria do Vereador Alexandre Florencio Dias de apoio ao Projeto de
Lei nº 2.564/2020, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o
piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de
Enfermagem e da Parteira. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Alexandre
Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº.
178/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada de congratulações aos
homens em reabilitação alojados na Comunidade O Samaritano, por doarem sangue
recentemente. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADA por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
929/2021 de autoria do Vereador Carlos Alberto Costa Prado que requer informações
sobre a possibilidade de os médicos plantonistas da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho"
fornecerem aos pacientes encaminhamentos para médicos especialistas, quando
necessário. 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.
933/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que encaminha minuta de
Projeto de Lei que institui o "Plano Municipal pela Primeira Infância" no Município
de Ourinhos e dá outras providências. 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. 935/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer informações
sobre a possibilidade de se implantar a Secretaria da Proteção Animal, haja vista a
necessidade de uma maior atenção e dedicação exclusiva diante de tantos problemas
enfrentados nesta causa em nosso município. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora
Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 936/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer informações
sobre a possibilidade de se criar a “Farmácia Popular Animal Municipal”. Fez o uso
da palavra a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em

discussão o Requerimento nº. 938/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que
reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 696/2021 que encaminha minuta de
Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Ourinhos. 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.
940/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações
sobre a possibilidade de se implantar Núcleo de Atendimento à Obesidade Infantil.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Em seguida, fez o uso da palavra livre o Senhor Vereador Alexandre
Araújo Dauage. Fim do horário regimental, 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, 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 (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 958/2021 que
requer urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 40/2021, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a padronização definitiva da marca da Prefeitura
Municipal de Ourinhos, criando a LOGOMARCA e SLOGAN do Município e dá
outras providências. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Roberta Stopa,
Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com nove votos
favoráveis e quatro votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr.
Presidente nomeou o Vereador Luiz Donizetti Bengozi 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 nº.
401/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a padronização definitiva da marca da Prefeitura
Municipal de Ourinhos, criando a LOGOMARCA e SLOGAN do Município e dá
outras providências, declaro FAVORÁVEL meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das
Sessões, em 7 de junho de 2021, Luiz Donizetti Bengozi – Relator. Com o parecer
favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
401/2021. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 25/2021
dos Vereadores Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti e Alexandre Araújo
Dauage que cria o “Projeto Voluntário Acolher” de apoio às Mães, Pais e
Responsáveis por filhos dentro do Espectro Autista e dá outras providências. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Roberta Stopa,

Alexandre Araújo Dauage, Nilce Araujo Garcia, Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti e Cícero de Aquino. Por
questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho.
Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Cícero de Aquino. Para dar
continuidade à discussão e votação das matérias, o Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário a prorrogação do horário da Ordem do Dia, APROVADA por
unanimidade. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação o Projeto de Lei nº 25/2021, APROVADO por unanimidade. Fizeram o uso
da palavra para justificativa de voto os Senhores Vereadores Alexandre Araújo
Dauage, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Raquel Borges Spada. A seguir, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 26/2021 da Vereadora Raquel Borges
Spada que cria o projeto voluntário de apoio às famílias enlutadas por vítimas da
COVID-19 no município de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Raquel Borges Spada, Nilce Araujo Garcia, Cícero de Aquino, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima
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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