ATA DA DÉCIMA NONA 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 quarto 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 Nona Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, 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 (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 do Sr.
José Venâncio Gouveia, do Sr. Leandro César Duarte e do Sr. Claudinei Silvério. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos do Sr. Ari de Freitas e a Sra. Selma Francisco. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto
de silêncio pelos falecimentos da Sra. Neia Souza, da Sra. Jane Feitosa e da Sra.
Milene Feitosa. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. José Venâncio Gouveia, do
Sr. Leandro César Duarte e do Sr. Sérgio Barbosa. Por questão de ordem, a Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos
da Sra. Cleide Ferreira e do Sr. Raimundo Ferreira. O Senhor Presidente Santiago de
Lucas Angelo também solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr.
Celso Campos de Oliveira e do Sr. Fábio (da gráfica) e desejou boa recuperação para
os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota e Fernando Rosini. 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 Oitava Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por
unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofício N°
0201/2021/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando o crédito
de recursos financeiros, em 07/06/2021, no valor de R$ 54.095,24 (cinquenta e quatro
mil e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao Contrato de
Repasse Nº 866472/2018 – Operação 1053199-05, no âmbito do Programa
Planejamento Urbano; Ofício N° 0206/2021/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, notificando o crédito de recursos financeiros, em 07/06/2021, no valor de
R$ 130.285,71 (cento e trinta mil e duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e um
centavos), referente ao Contrato de Repasse Nº 873350/2018 – Operação 105927210, no âmbito do Programa Planejamento Urbano ; Ofício N° 0209/2021/GiGov/BU,
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando o crédito de recursos financeiros,
em 07/06/2021, no valor de R$ 73.142,86 (setenta e três mil e cento e quarenta e dois
reais e oitenta e seis centavos), referente ao Contrato de Repasse Nº 873354/2018 –
Operação 1059273-35, no âmbito do Programa Planejamento Urbano ; Ofício N°
0211/2021/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando o crédito
de recursos financeiros, em 07/06/2021, no valor de R$ 92.190,48 (noventa e dois mil
e cento e noventa reais e quarenta e oito centavos), referente ao Contrato de Repasse
Nº 873352/2018 – Operação 1059274-51, no âmbito do Programa Planejamento
Urbano; Ofício N° 0220/2021/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
notificando liberação de recursos financeiros, em 07/06/2021, no valor de R$
11.942,80 (onze mil e novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), referente
ao Contrato de Repasse Nº 903499/2020 – Operação 1072099-16, no âmbito do
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Carta da Associação dos
Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo – AOJESP, registrada sob o Protocolo nº
513/2021, de 08 de junho de 2021, agradecendo e parabenizando todos os envolvidos
referente a campanha de vacinação acelerada na cidade de Ourinhos e,
principalmente na inclusão dos servidores do Judiciário no cronograma de vacinação.
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 43/2021 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que institui a campanha “Junho Violeta”, em referência ao
Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, no âmbito do
município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 44/2021
procedente da Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre a obrigatoriedade da
identificação da autoria do Hino do Município de Ourinhos nos eventos e solenidades
em que for executado. Projeto de Resolução nº 12/2021 de autoria da Vereadora
Roberta Stopa que institui a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Racismo e
Promoção da Igualdade Racial no município de Ourinhos. Projeto de Resolução nº
13/2021 procedente do Vereador Santiago de Lucas Angelo que cria Comissão de
Assuntos Relevantes, destinada a efetuar estudos com a finalidade de elucidar

questões a respeito das multas aplicadas durante a pandemia aos estabelecimentos
comerciais, em especial no que se refere às micro e pequenas empresas e
comerciantes de pequeno porte, pelo descumprimento das medidas de restrições
impostas. O Senhor Presidente informou que as matérias apresentadas 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 Projeto de Lei nº 36/2021 e Projeto de Decreto
Legislativo nº. 1/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 36/2021, Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Roberta Stopa, que
dispõe sobre a publicização dos atos dos Conselhos Municipais e Comitês do Poder
Executivo no site oficial do Município, 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, 8 de junho 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 Decreto
Legislativo nº. 1/2021, Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que
concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Dr. Éder Hideki Pontes Munefiça, 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, 8 de junho de 2021, Carlos
Alberto Costa Prado – Presidente - Relator; Anísio Aparecido Felicetti – VicePresidente 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 19ª. Sessão
Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 959/21 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre o volume de
recursos gasto na revitalização da Praça Adriano José Braz "Praça da CPFL". 960/21Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
sobre a quantidade de vias públicas que já foram contempladas com iluminação
pública de LED, conforme noticiado em redes sociais oficiais em 24/10/2020. 961/21
- Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
quanto à instalação de iluminação pública de LED em diversas ruas de Ourinhos, de
acordo com o que foi noticiado em redes sociais pelo Chefe do Executivo nos dias
24, 25, 26, 27 e 28 de outubro e 10, 11 e 12 de novembro de 2020. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 962/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se canalizar o córrego paralelo à Rua Arlindo Bellei - Jardim
Itamaraty, ou alguma outra alternativa, pois o mal cheiro é horrível. Requerimento
do Vereador Cícero de Aquino: 963/21 - Requer informações, bem como envio de
documentação comprobatória, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

e Obras, para que se esclareça se já foi finalizada a licitação referente à "nova fase do
LED em Ourinhos", conforme noticiado em redes sociais oficiais. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 964/21 - Requer informações quanto à
possibilidade de se incluir trabalhadores de oficinas mecânicas nos grupos prioritários
da vacinação contra a COVID-19. Requerimento do Vereador Valter do
Nascimento: 965/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar
revitalização no Centro Social Urbano – CSU. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 966/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
adquirir 'cadeiras de banho', a serem emprestadas para pessoas com mobilidade
reduzida, cadastradas junto aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 967/21 - Requer informações
referentes à instalação e manutenção dos Ecopontos em Ourinhos e da possibilidade
de se firmar parceria com a Recicla Ourinhos. Requerimento do Vereador Andrew
Gonçalves da Silva: 968/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
colocar os pais (cuidadores) de crianças e adolescentes com morbidades como
prioritários na vacinação contra a Covid-19. Requerimentos do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 969/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
incluir todos os garçons no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 no
Município. 970/21 - Requer informações a respeito da possibilidade de se
disponibilizar termômetro digital em todas as escolas públicas do Município. 971/21 Requer informações a respeito da possibilidade de se disponibilizar termômetro
digital em todos os setores da Administração Pública Municipal. 972/21 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se disponibilizar oxímetro para todas as
escolas da Rede Pública de Ensino do Município. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 973/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para se reimplantar 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. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 974/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a vacinação contra a COVID19 em Orientadores e Guardas de Supermercados e Instituições Bancárias, bem como
em Zeladores e Porteiros de condomínios e prédios comerciais, pois estão
constantemente expostos ao vírus. Requerimento da Vereadora Nilce Araujo
Garcia: 975/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de
conscientização de recolhimento de dejetos de animais nas vias públicas.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 976/21 - Requer informações, junto
ao Governo Federal, sobre a inclusão do munícipio de Ourinhos no programa CEO
(Centros de Especialidades Odontológicas), do Brasil Sorridente. Requerimentos do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 977/21 - Requer informações sobre a
possibilidade da criação do CDI - Centro de Diagnóstico por Imagem - em nosso
Município. 978/21 - Requer informações sobre os projetos e o cronograma de
execução de melhorias no consultório odontológico e em toda a estrutura da UBS
"Rosa Rodrigues Vidor", na Vila Odilon. Requerimento do Vereador Santiago de
Lucas Angelo: 979/21 - Requer informações sobre o motivo do corte de
fornecimento de lanches aos pacientes e acompanhantes que viajam para fora do
município para realizarem tratamento de saúde. Requerimento do Vereador Anísio

Aparecido Felicetti: 980/21 - Requer informações, junto à Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos (SAE), sobre a possibilidade de se realizar campanha de
orientação aos munícipes sobre separação de lixo residencial. Requerimento dos
Vereadores Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti: 981/21Encaminha minuta de projeto alterando o artigo 107 da Lei Complementar nº
1.082/2020, que dispõe sobre os serviços prestados pela Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras providências, modificando a forma de dedução
da cobrança decorrente de vazamento de água de difícil percepção. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 982/21- Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar um setor de nutrição e uma cozinha, onde será testado,
calculado e pesado todos os alimentos que serão servidos nas escolas e creches, sendo
que são 20.000 alunos nas escolas públicas. Requerimento do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 983/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de
execução de recapeamento asfáltico na Rua Justina Bortolato Cassiolato - Jardim
Narazeth. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 984/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar placas de energia solar no Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 985/21- Requer informações
sobre a possibilidade de se efetuar um estudo técnico para implantação de mão única
de direção em trecho da Rua Ipiranga, confrontando com a Rua Imprensa,
interligando com a Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, na Vila Odilon. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 986/21- Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando alterar o sentido da sinalização (PARE)
na Rua Adolfo Galileu, para que seja nas ruas transversais, bem como efetuar reforço
na pintura. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 987/21 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar desinfecção e sanitização de
forma periódica em todas as escolas públicas do Município. 988/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar desinfecção e sanitização de forma
periódica em todos os setores da administração pública municipal. 989/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar a instalação e manutenção de
bebedouros e lavabos em todas as praças públicas do Município. 990/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar máscaras de proteção contra a
Covid-19, de forma gratuita, para os alunos da rede pública municipal de ensino do
Município. 991/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar
máscaras de proteção contra a Covid-19, de forma gratuita, para todos os servidores
públicos municipais em atividade no Município. 992/21 - Requer informações sobre
os critérios adotados pela Secretaria Municipal de Saúde para a realização do
monitoramento dos munícipes que testaram positivo para a Covid-19 no Município.
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 993/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se priorizar a vacinação contra a Covid-19 aos funcionários
das lojas de Materiais de Construção em geral. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 994/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Educação, sobre a possibilidade, planejamento prévio, providências realizadas e
programadas referentes a procedimentos de aquisição de álcool em gel, compra de
tapetes de higienização e máscaras para receber as crianças nesse período pandêmico,

principalmente devido à recente volta às aulas. Requerimento do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 995/21 - Encaminha solicitação de motoristas de
aplicativos de Ourinhos, que pleiteiam a inclusão no grupo prioritário, com máxima
urgência, para vacinação contra a COVID-19. Requerimento do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 996/21 - Requer informações sobre o atendimento aos processos
nºs 41228 e 41245/2019, protocolados pelo Sr. Antônio José de Paula, referentes à
erradicação de árvore. Requerimento do Vereador Santiago: 997/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se priorizar a vacinação contra a COVID-19 aos
trabalhadores em atividade na Zona Azul da AMO-SIM - Associação Mirim de
Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 998/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se incluir
líderes religiosos de todas as denominações nos grupos prioritários de vacinação
contra a COVID-19. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 999/21- Requer informações quanto aos valores gastos na reforma do
imóvel que abriga o hospital de campanha da COVID-19. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.000/21 - Requer informações quanto à
possibilidade de se implantar academia de saúde e cercar o campo de futebol com
alambrado no Sistema de Lazer 49, na Praça Vicente Lopes Jardim Eldorado.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.001/21 Requer informações quanto à falta de funcionários no atendimento ao público da
farmácia da UBS "Profa. Ercília Siqueira Hernandes" - Vila Margarida.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.002/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de se incluir na vacinação contra a COVID-19, como prioridade, os
profissionais que atuam em salões de beleza em geral e proprietários de
estabelecimentos comerciais que tenham contato direto com seus clientes.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.003/21 Requer informações sobre a possibilidade de se incluir na vacinação contra a
COVID-19, como prioridade, os profissionais taxistas, bem como os que trabalham
em padarias e barbearias. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.004/21 Requer informações, junto à Administração Pública e à Secretaria Municipal de
Saúde, sobre a possibilidade de se incluir na vacinação contra a COVID-19, como
prioridade, os professores que dão aulas particulares (português, matemática, inglês e
música). Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.005/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um termo de
responsabilidade partindo da gestão municipal garantindo o direito à saúde aos
funcionários públicos que estão em atividades com alunos. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.006/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para construção de anexo para a sala de vídeo,
biblioteca, sala de multimídia, sala de professores, onde fica hoje o estacionamento
na EMEF "Jornalista Miguel Farah". 1.007/21- Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar atendimento com análise do comportamento aplicado para
autistas na Rede Municipal, com profissionais psicólogos, terapeutas e
fonoaudiólogos. Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada e Anísio
Aparecido Felicetti: 1.008/21 - Requer informações da Superintendência de Água e
Esgoto - SAE -, setorização na distribuição de água, sobre a possibilidade de se

solucionar definitivamente os vazamentos que ocorrem, devido à pressão da água,
nos bairros: Vila Brasil, Jardins Josefina e Anchieta, Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau (CDHU) e bairros adjacentes. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada 1.009/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
55/2019, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar um playground
na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário). Requerimentos do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 1.010/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se priorizar a vacinação contra a COVID-19 aos trabalhadores de Cartórios do
Município, pois suas atividades exigem constante contato com a população. 1.011/21Requer informações sobre a possibilidade de se construir rotatória na confluência das
Ruas Vicente Ernesto de Lucca, Antônio Bonifácio, Noboru Endo e Adalberto Dias
Bogado, pois a sinalização de solo do local não vem sendo suficiente para organizar o
fluxo de veículos. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.012/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de estar realizando o teste da Covid-19 nos
pacientes, ainda sem diagnóstico, em consulta no Pronto Atendimento do Hospital
Covid, visando agilizar o processo de atendimento e o bem estar da população.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.013/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se priorizar os mototaxistas, motoboys e
entregadores em deliveries na vacinação da COVID-19. Requerimento do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 1.014/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se contemplar nosso Município com o Programa Centro de Formação Esportiva, em
parceria com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Esportes de São
Paulo, que objetiva fomentar e desenvolver o esporte ao alcance de toda a população
paulista, mediante assinatura de termo de convênio. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.015/21 - que requer a retirada do Projeto de Lei n° 42/2021
da pauta dos trabalhos legislativos. 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 da Indicações apresentadas:
Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.039/21 - Solicita erradicação de
árvore na Rua João Lopes Martins, defronte ao nº 592 Jardim São Silvestre. 1.040/21
- Solicita erradicação de árvore na Rua Arlindo Luz, defronte ao nº 818 – Centro.
Indicação da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.041/21 - Solicita a retirada (corte)
de árvore localizada na Rua Dom Pedro I, defronte ao nº 256, centro, já analisada e
constatada a contaminação por fungos pelo setor de cortes, porém não efetivada a
retirada. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.042/21 - Solicita a
substituição de lâmpadas inoperantes em dois postes na Rua Paraná, defronte aos nº s
552 e 590. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.043/21- Solicita
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Antônio Francisco Saladini Jardim Anchieta. 1.044/21 - Solicita operação "tapa-buracos" nas esquinas da Rua
Kólio Teshima com a Rua Eurico Amaral Santos - Jardim América. 1.045/21 Solicita recuperação de balanção de concreto na Rua Felismino Fernandes dos Santos
com a Rua Manoel Vieira Júnior - Jardim Europa. Indicação do Vereador Luiz
Donizeti Bengozi: 1.046/21- Solicita melhorias na sinalização da Rua Paulo Sá, no
cruzamento com a Rua Euclides da Cunha, com pintura de solo e instalação de
placas. Indicações do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.047/21 - Solicita

manutenção em redutor de velocidade (quebra-mola) situado na Rua Ulysses
Guimarães, em frente ao nº 307, pois devido ao seu desgaste os veículos não
diminuem a velocidade ao passar pelo referido trecho. 1.048/21 - Solicita manutenção
em redutor de velocidade (quebra-mola) situado na Rua Lourenço Jorge, em frente ao
nº 265, visto que o desgaste do dispositivo faz com que os motoristas não diminuam a
velocidade de seus veículos. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.049/21 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Cerqueira - Jardim Anchieta. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.050/21 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua José
Cerqueira Jardim Anchieta. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.051/21 Solicita troca de lâmpada na Rua Joaquim Floriano da Silva, defronte ao nº 723
(antiga Lanchonete e Pizzaria do Gordo). 1.052/21 - Solicita limpeza em bueiro
localizado na Rua Valentim Gentil, defronte ao nº 543. Indicação do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.053/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Olívio Minucci, em frente ao nº 582, tendo em vista o iminente
risco de acidentes no local devido ao excesso de velocidade de veículos. Indicações
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.054/21- Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Silva Jardim, nas proximidades do cruzamento com a Rua Arlindo
Luz. 1.055/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Padre Rui
Cândido da Silva, nas imediações do n°. 1.885 - Vila Musa. 1.056/21 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante na Rua Dimas Franco de Arruda, em poste
localizado na esquina próxima à residência n°. 251, no Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 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
Cícero de Aquino: 198/21 - De pesar pelo falecimento de Valter Ferreira. Moção dos
Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Valter do Nascimento: 199/21- De
congratulações à Leal Artes Gráficas, pelos 45 anos de excelentes serviços prestados
em nosso Município. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 200/21 - De pesar
pelo falecimento de Cristiane Franco. 201/21- De pesar pelo falecimento de Marcos
Vellani. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 202/21 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Cleideci Ferreira. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 203/21 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Ademir Pereira da Cunha. Moções do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 204/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Artur Cassiolato Neto.
205/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Natália Antunes Ferreira. 206/21 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Daniel de Oliveira. Moção do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 207/21 - De congratulações e agradecimentos ao
excelente serviço humanizado, prestados à população pelos funcionários da USF
Jardim Josefina. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 208/21- De
congratulações à Sra. Jessica Karoline Pedroso, bem como a toda a equipe de
voluntários que desenvolvem o projeto denominado Parque Feliz em áreas verdes em
nosso Município. Moções do Vereador Cícero de Aquino: 209/21- De pesar pelo
falecimento da Sra. Divina Regina de Assis. 210/21- De pesar pelo falecimento do Sr.
Dorival Tassi. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 211/21- De pesar
pelo falecimento da Sra. Célia Regina da Silva Oliveira. Moção da Vereadora

Raquel Borges Spada: 212/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Silva
(Carlinhos). Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 213/21- De pesar pelo
falecimento do Sr. João Paulo Alves do Prado. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 214/21- De pesar pelo falecimento do Sr. Ari de Freitas, aos 80
anos de idade. Moções do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 215/21- De pesar pelo
falecimento do Sr. Nelson Camargo (Cerâmica Santa Bárbara). 216/21 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Luiz Sérgio de Mello. 217/21 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Maria José Rocha Camargo. 218/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Fernando
Cavezale, ex-secretário da Cultura em Ourinhos, ocorrido em 6 de junho de 2021.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 219/21 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Celso de Lima Moreira. Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
220/21 - De congratulações à Megatronic Care, pelos excelentes serviços prestados
ao longo de seus 4 anos de atividades em Ourinhos. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 221/21 - De pesar pelo falecimento de Selma Francisco. Moção
do Vereador Cícero de Aquino: 222/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José
Gouvêa. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 223/21 - De pesar pelo
falecimento de Grazielle Lima Silva. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 224/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Ricardo Manzano. Moção
do Vereador Éder Júlio Mota: 225/21 - De congratulações e aplausos ao Sr. Aildo
Rodrigues Ferreira, Secretário de Esportes do Estado de São Paulo, pelos excelentes
serviços prestados a todos os municípios do estado através da secretaria. Moção do
Vereador Santiago de Lucas Angelo: 226/21 - De congratulações e aplausos ao
servidor público Érison Aparecido Borges, pelos 19 anos de excelentes serviços
prestados junto à SAE - Superintendência de Água e Esgoto. Moção da Vereadora
Roberta Stopa: 227/21 - De congratulações à Cooperativa de Catatadores de
Materiais Recicláveis, a “Recicla Ourinhos”, pelos excelentes trabalhos na cidade.
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 967/2021 e da Moção nº 227/21; a Senhora Vereadora Nilce Araujo
Garcia do Requerimento nº 975/2021 e o Senhor Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves Araujo Garcia do Requerimento nº 1005/2021. Não havendo mais pedido
de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 959 a
1014/2021 e as Moções nº s 199, 207, 208, 220, 225, 226 e 227/2021, com exceção
das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Raquel
Borges Spada 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 as
matérias destacadas da presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento

nº. 967/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações
referentes à instalação e manutenção dos Ecopontos em Ourinhos e da possibilidade
de se firmar parceria com a Recicla 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. 975/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar placas de conscientização de recolhimento de
dejetos de animais nas vias públicas. Fez o uso da palavra a 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.
1005/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer
informações sobre a possibilidade de se criar um termo de responsabilidade partindo
da gestão municipal garantindo o direito à saúde aos funcionários públicos que estão
em atividades com alunos. Fez o uso da palavra Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão a Moção nº. 227/2021 de
autoria da Vereadora Roberta Stopa de congratulações à Cooperativa de Catatadores
de Materiais Recicláveis, a “Recicla Ourinhos”, pelos excelentes trabalhos na cidade.
Fez o uso da palavra a Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra foi colocado em votação, APROVADA por unanimidade. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente Carlos Alberto Costa Prado
assumisse a presidência. Em seguida, fizeram o uso da palavra livre os Senhores
Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Cícero de Aquino. O Senhor Vice-Presidente
suspendeu a sessão para que o Presidente Santiago de Lucas Angelo assumisse a
presidência. Dando continuidade, fizeram o uso da palavra livre os Senhores
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Anísio Aparecido Felicetti, Nilce
Araujo Garcia e Alexandre Florencio Dias. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho solicitou do plenário a supressão do intervalo
regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Aceita
pelo plenário a continuidade dos trabalhos o Senhor Presidente comunicou que, para
cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição
para a explicação pessoal está encerrado. Logo após, o Primeiro Secretário realizou
nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, 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 (treze Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na
Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em apreciação do plenário o Projeto de
Resolução nº 13/2021 de autoria do Vereador Santiago de Lucas Angelo que cria
Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a efetuar estudos com a finalidade de
elucidar questões a respeito das multas aplicadas durante a pandemia aos
estabelecimentos comerciais, em especial no que se refere às micro e pequenas
empresas e comerciantes de pequeno porte, pelo descumprimento das medidas de

restrições impostas. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Aprovado o Projeto de Resolução nº 13/2021 o Sr. Presidente
designou os Vereadores Carlos Alberto Costa Prado, Raquel Borges Spada, Luiz
Donizetti Bengozi, Valter do Nascimento e Éder Júlio Mota Para, sob a presidência
do primeiro, integrarem a “Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a efetuar
estudos com a finalidade de elucidar questões a respeito das multas aplicadas durante
a pandemia aos estabelecimentos comerciais, em especial no que se refere às micro e
pequenas empresas e comerciantes de pequeno porte, pelo descumprimento das
medidas de restrições impostas”. 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 Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada. Não havendo mais
orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Décima Nona 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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