ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.

Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Carlos Alberto Costa Prado
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas
e sete minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Vigésima Primeira 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, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Fernando Rosini,
Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Luiz
Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa, Santiago de Lucas
Angelo, Valter do Nascimento (onze Vereadores presentes). Havendo número legal,
o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária e realizou
pronunciamento em homenagem ao “Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+”
comemorado no dia 28 de junho. Em seguida, por questão de ordem, o Sr. Vereador
Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Luís
Roberto Silva e da Sra. Gilda de Aragão Cunha. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr.
Arlindo Carneiro Gomes e do Sr. Rubens Ney Gonçalves da Silva. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de
silêncio pelas 450 vítimas da Covid-19 registradas e Ourinhos. Por questão de ordem, o
Sr. Vereador Alexandre Florêncio Dias solicitou a consignação da sua presença. O Sr.
Presidente Santiago de Lucas Angelo também solicitou um minuto de silêncio pela
passagem dos dez anos do falecimento do Sr. Alfredo Devieni. 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. 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 Vigésima Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por unanimidade. De acordo

com o artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis , o Sr. Presidente convocou
os Senhores Vereadores para Quarta Sessão Extraordinária a ser realizada logo após o
término da presente sessão para apreciação dos Projetos de Leis n° S 31, 34, 46, 47,
48, 49/2021 e do Projeto de Lei Complementar n° 7/2021. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios
recebidos: Requerimentos n° s 626, 647, 740, 765 e 801/2021 do Vereador Alexandre
Araújo Dauge; Requerimentos n° s 435, 471, 643, 644, 645, 673, 809, 810, 865 e
866/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos n ° s 785, 787, 826,
827, 829, 830, 831, 872 e 918/2021 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos n° s 615, 616, 777, 793, 796, 808, 817, 821, 842, 848, 850 e 859/2021
do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos n ° s 355, 677, 721 e 913/2021 do
Vereador Fernando Rosini; Requerimento n ° 723/2021 do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho; Requerimentos n ° s 798, 799, 800 e 861/2021 do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva; Requerimentos n° s 483, 484, 487, 489, 505, 540, 541,
542, 543, 628, 629, 678, 726, 743, 782, 804, 805, 806, 815, 816, 822, 823, 836, 837,
838, 847, 856 e 871/2021; Requerimento n° 797/2021 da Vereadora Nilce Araujo
Garcia; Requerimentos n° s 825, 840, 851, 852, 853, 862 e 900/2021 da Vereadora
Raquel Borges Spada; Requerimentos n° s 593, 791; 819 e 867/2021 da Vereadora
Roberta Stopa e Requerimento n° 760/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo.
Protocolo R-532/2021-50, de 15/06/2021, que registra Boletins Diários de Tesouraria
da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE,
referentes ao período de 24/03/2021 a 30/04/2021, dos n° s 56 a 79. Ofício 70/2021SMPF, registrado sob o Protocolo R-536/2021-65, de 15/06/2021, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, que encaminha Boletins de
Caixa e Diários de Tesouraria da Prefeitura Municipal, referentes ao período de
05/04/2021 a 30/04/2021, dos n°s 62 ao 80. Ofício N° 265/2021/GiGov/BU, da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando crédito de recursos financeiros, sob
bloqueio, em 18/06/2021, no valor de R$ 113.232,60 (cento e treze mil, duzentos e
trinta e dois reais e sessenta centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse Nº
871377/2018, firmado com a Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, no
âmbito do Programa APERF SUS; Ofício N° 266/2021/GiGov/BU, da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, notificando liberação de recursos financeiros, em
18/06/2021, no valor de R$ 2.029.135,04 (dois milhões, vinte e nove mil e cento e
trinta e cinco reais e quatro centavos), referentes à parcela do Contrato de
Financiamento Nº 0528351-30/2019, no âmbito do Programa FINISA; Ofício N°
272/2021/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando liberação de
recursos financeiros, em 25/06/2021, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais),
referentes à parcela do Contrato de Financiamento Nº 0528351-30/2019, no âmbito do
Programa FINISA. 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 n°
50/21 do Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que dispõe sobre a
criação de salas de apoio à amamentação e fraldário no âmbito do Município de
Ourinhos. Projeto de Lei n° 51/21 dos Senhores Vereadores Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Cícero de Aquino que dispõe sobre o fornecimento de
absorventes higiênicos nas escolas públicas e inclusão do item nas cestas básicas
distribuídas a mulheres carentes e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar n° 8/21 do Senhor Prefeito Municipal que altera e acrescenta
dispositivos à Lei Complementar nº 1.025, de 13 de março de 2019 e dá outras
providências. 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 do parecer favorável da Comissão de
Segurança Pública emitido ao Projeto de Lei nº 3/2021. Parecer do Relator da
Comissão de Segurança Pública ao Projeto de Lei n° 3/2021. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe
do Poder Executivo, que dispõe sobre regras para Smart Cities (cidades inteligentes) e
dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Segurança Pública, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28
de junho de 2021. Cícero de Aquino - Presidente-Relator, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva – Vice-Presidente e Giovanni Gomes de Carvalho – 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
21ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.045/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação n° 896/2021, que solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Maria José Milani, no trecho compreendido entre os nºs 253 e 263.
Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 1.046/21 - Requer informações sobre
o protocolo sanitário para a realização dos cursos de capacitação/profissionalização a
serem realizados nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). 1.047/21 Requer informações se há no Município um protocolo de atendimento para a
população LGBTQIA+. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.048/21 - Requer informações, com urgência, sobre a possibilidade de se realizar
melhorias na Estrada Água do Jacú (Estrada do Jacuzinho), como patrolamento,
encascalhamento, etc. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
1.049/21 - Requer informações sobre o cronograma de execução de abertura de trecho
da Avenida Amador Bueno para interligação com a Rua Miguel Sutil - Jardim dos

Bandeirantes. 1.050/21 - Requer informações sobre as medidas adotadas para aquelas
pessoas que não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid19, a fim de serem alertadas sobre a importância da total imunização e,
consequentemente, concluírem o ciclo vacínico. Requerimento da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.051/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar no
Município uma casa de apoio para auxiliar aqueles que vêm de outras cidades em
busca por tratamento do Câncer. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 1.052/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver
projetos sociais para assegurar os direitos de crianças, adolescentes e suas famílias,
pois o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ourinhos se
inscreveu no projeto do Banco Itaú, que lançou Edital Fundos da Infância e
Adolescência de 2021 acerca do agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil.
Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 1.053/21 - Requer informações
referentes à idade de todas as pessoas que foram a óbito devido à Covid-19, desde abril
de 2020. 1.054/21 - Requer informações referentes ao quantitativo e à idade das
pessoas internadas nas UTIs da Santa Casa de Ourinhos por Covid-19. Requerimento
do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.055/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se incluir Parágrafo único ao Art. 2º da Lei Complementar nº
1.089/2021, visando prever, expressamente, que o benefício de isenção do Imposto
sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI seja concedido a todos do Programa Casa
Verde e Amarela, ante a dificuldade relatada por muitos munícipes em conseguir o
referido benefício perante a Prefeitura. Os requerimentos apresentados serão
apreciados no presente expediente. A seguir, o Primeiro Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.072/21 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Avenida Gastão Vidigal, entre os
trechos da Rua Rio de Janeiro e Avenida Dr. Altino Arantes, bem como o trecho que
compreende a Rua do Expedicionário. 1.073/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante
na Avenida Presidente Goulart nº 76. 1.074/21 - Solicita, junto ao setor de
Infraestrutura Urbana e Obras, a realização de sinalização de solo indicando PARE,
bem como faixa de pedestres e que seja modificado o tráfego de trânsito, na Avenida
Vitalina Marcusso, no trecho que compreende as Ruas Irineu Pereira da Silva e
Francisco de Assis Gini até a rotatória que liga à Rua Paschoal Henrique, haja vista
que o tráfego no local vem ocasionando acidentes, devido a falta de sinalização de qual
motorista possui preferência no trecho citado. 1.075/21 - Solicita, junto ao Setor de
Infraestrutura Urbana e Obras, a troca da atual iluminação por iluminação de LED na
rotatória que liga a Rua Serafim Signorini, Avenida André Monteiro Rodrigues e
Avenida Santino Brianezi. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.076/21 - Solicita, com urgência, melhorias na Estrada Córrego Fundo, como
patrolamento, encascalhamento, etc. 1.077/21 - Solicita, com urgência, melhorias na
Estrada Ribeirão Grande, como patrolamento, encascalhamento, etc. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 1.078/21 - Solicita implantação de redutores de

velocidade na Rua Atílio Toloto, no trecho localizado entre os nºs 719 e 729, no Jardim
São Domingos. 1.079/21 - Solicita implantação de redutores de velocidade, em ambos
os sentidos, na Avenida Gastão Vidigal, próximo ao cruzamento da Rua Paraná, entre a
rotatória da Rua Rio de Janeiro e a rotatória da Avenida Dr. Altino Arantes, onde foi
construído o canteiro central; considerando o intenso tráfego de veículos no local.
Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.080/21 - Solicita
limpeza de terreno situado na Alameda José da Cruz Thomé n° 26. 1.081/21 - Solicita
remoção de entulho na Rua Masaichi Nishiyama, na Vila Brasil, próximo ao muro da
SAE. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.082/21 - Solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua Maria José Milani, próximo ao n° 502, considerando o
intenso tráfego de veículos no local. Indicação do Vereador Alexandre Araújo
Dauge: 1.083/21 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Atta
Haddad. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.084/21 - Solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos”, em toda a
extensão da Rua Tertuliano Ferreira Ramos - Vila Califórnia. 1.085/21 - Solicita a
retirada de entulhos e materiais inservíveis na Área de Lazer 309, no Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant. 1.086/21 - Solicita melhorias nas guias e
sarjetas da Rua Tertuliano Ferreira Ramos, no cruzamento com a Rua Romano
Bordinhon - Vila Califórnia. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.087/21 - Solicita poda de árvore situada na Rua Fernando Costa, em frente
ao nº 97, na Vila Margarida. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.088/21 Solicita pintura de sinalização de solo indicando 'PARE', bem como faixa de pedestres,
no cruzamento da Avenida Presidente Goulart com as Avenidas Santino Brianezi e
Perimetral Dois, no Jardim Santos Dumont. 1.089/21 - Solicita realização de reparos,
bem como troca de tampa de bueiro, na Rua Maria Petronilha de Almeida, defronte ao
n° 208, no Residencial Recanto dos Pássaros III. 1.090/21 - Solicita troca de lâmpada
na Rua Abdallah Abujamra nº 540, poste 23/613, no Jardim América. 1.091/21 Solicita troca de lâmpada na Rua Ângelo Sedassari nº 375, poste 23/400, na Vila Boa
Esperança. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de
direito, para as providências que solicitam. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 237/21 - De pesar pelo falecimento de Antônio Alves (popular Pajé). 238/21
- De pesar pelo falecimento de William André Sávio Bonifácio, aos 38 anos. 239/21 De pesar pelo falecimento de José Eduardo Gonçalves da Silva, aos 46 anos. Moção
do Vereador Éder Júlio Mota: 240/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Samuel
Sales. Moção dos Vereadores Alexandre Araújo Dauge e Cícero de Aquino:
241/21 - De pesar pelo falecimento do empresário Sr. Emerson Coppi. Moção da
Vereadora Raquel Borges Spada: 242/21 - De pesar pelo falecimento da Sra. Isabel
Alves Olanda. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 243/21 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Luis Carlos Biussi. Moção dos Vereadores Cícero de Aquino,
Alexandre Araújo Dauge, Alexandre Florêncio Dias e Luiz Donizetti Bengozi:

244/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sérgio Agrela. 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. Fez pedido de destaques a Senhora Vereadora
Roberta Stopa dos Requerimentos nº S 1.046 e 1.047/2021. Não havendo mais pedido
de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.045 a
1.055/2021, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Nilce Araujo Garcia e Cícero de
Aquino. 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. 1.046/2021 de autoria da Vereadora
Roberta Stopa que requer informações sobre o protocolo sanitário para a realização dos
cursos de capacitação/profissionalização a serem realizados nos Centros de Referência
da Assistência Social (CRAS). Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Roberta Stopa 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. 1.047/2021 de autoria da Vereadora
Roberta Stopa que requer informações se há no Município um protocolo de
atendimento para a população LGBTQIA+. 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. Na sequência, fez o uso da tribuna livre o Sr.
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Cícero de Aquino 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, Cícero de
Aquino, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa,
Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (doze Vereadores presentes).
Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em

discussão o Projeto de Lei nº 18/2021, da Vereadora Nilce Araujo Garcia que dispõe
sobre a proteção e cuidados com os animais comunitários e transitórios, abandonados
nas vias públicas do Município. 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 Projeto de Lei
nº 36/2021, da Vereadora Roberta Stopa que dispõe sobre a publicização dos atos dos
Conselhos Municipais e Comitês do Poder Executivo no site oficial do Município. Fez
o uso da palavra a Senhora Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Antes de
colocar em deliberação o Projeto de Resolução n° 14/2021 o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura da Emenda n°1 (Aditiva)
apresentada ao referido projeto. Realizada a leitura da Emenda, o Sr. Presidente
nomeou a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia para atuar como relatora especial à
Emenda e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do
respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
parecer. Com o parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou em discussão a
Emenda n°1 (Aditiva) apresentada ao Projeto de Resolução n° 14/2021. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocada em votação, APROVADA por
unanimidade. Com a inserção da Emenda Aditiva aprovada, o Sr. Presidente colocou
em discussão o Projeto de Resolução n° 14/2021, do Vereador Santiago de Lucas
Angelo que acrescenta o § 4º. ao Art. 1º. da Resolução nº 04/2007, autorizando a
entrega de comendas, bótons e barretas aos contemplados com a honraria de “Policial
Destaque do Ano” desde a sua criação. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a
serem apreciadas na Ordem do dia, fez o uso da palavra na tribuna a Sra. Vereadora
Nilce Araujo Garcia. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu
a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima Primeira
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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