ATA DA VIGÉSIMA SEXTA 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: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao décimo sexto dia do mês de agosto 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 Vigésima Sexta 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, Éder
Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, 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. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
João Batista dos Santos. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do jovem
Vinícius Jesus Maluza de Moraes e do Sr. Efrain Martins de Oliveira. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos dos Sr. Carlos Niki e da Sra Ilda Gomes Janeli. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do jovem Vinícius Jesus Maluza de Moraes e da Sra. Maria José Godoi
Ramos Gomes. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Fernando Rosini solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. João Batista dos Santos. Por questão
de ordem, a Sra. Vereadora Roberta Stopa solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do ex-prefeito Sr. Clóvis Chiaradia. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do exprefeito Clóvis Chiaradia. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
fosse consignada a presença do Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias. Por
questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do ex-prefeito Sr. Clóvis Chiaradia. O Senhor Presidente
Santiago de Lucas Angelo também solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Vinícius Jesus Maluza de Moraes, do Sr. João Batista dos Santos e
realizou uma homenagem ao Sr. Clóvis Chiaradia. 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 a todas as vítimas da

Covid-19 e em respeito às famílias que perderam seus entes queridos devido a
falecimentos registrados 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. Foram colocadas em votação as Atas da 25ª Sessão
Ordinária e da 6ª Sessão Extraordinária de 2021, APROVADAS por unanimidade. O
Senhor Presidente informou que a substituição de membro (função antes ocupada
pelo ex-Vereador Carlos Alberto Costa Prado) de Comissões Permanentes,
Temporárias e Frentes Parlamentares será publicada no Diário Oficial do Município e
que para conhecimento de todos, fica declarado novo membro da Comissão de Justiça
e Redação o Sr. Vereador Éder Júlio Mota; novo membro da Comissão de Agricultura
e Recursos Naturais o Senhor Vereador José Roberto Tasca. Em razão da vaga da
função de membro (considerando a extinção do mandato eletivo do ex-Vereador
Carlos Alberto Costa Prado, devido seu falecimento ocorrido no último dia sete de
julho, ratificado pelo Ato n° 19/2021) na CPI da Saúde destinada a apurar denúncia
acerca de falta de atendimento médico na UPA, mortes decorrentes da troca de
empresa em período pandêmico e erros médicos, instaurada pelo Requerimento n°
662/2021 e pelo Ato n° 9/2021 e também na CPI das “Fake News” destinada a
investigar a disseminação de notícias falsas (“fake news”) contra membros do Poder
Legislativo, do Chefe do Poder Executivo e de Servidores Públicos Municipais,
instaurada pelo Requerimento n° 920/2021 e pelo Ato n° 16/2021, o Senhor
Presidente realizou sorteio dos novos membros. Foram colocados na urna os nomes
dos Vereadores, excluindo-se os que já integram as referidas comissões, e em
seguida, o Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Nilce
Araujo Garcia, Luiz Donizetti Bengozi, Alexandre Araújo Dauage, José Roberto
Tasca, Éder Júlio Mota e Cícero de Aquino para acompanharem o sorteio. O Senhor
Presidente declarou novo membro da CPI da Saúde a Senhora Vereadora Roberta
Stopa e novo membro da CPI das “Fake News” a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia
e solicitou aos funcionários da secretaria as providências necessárias para a expedição
do Ato de promulgação. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofício - SDR-OFI-2021/02800,
da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, em
resposta ao Requerimento nº 734/2020, que solicita a suspensão de cobrança dos
pedágios no Estado de São Paulo, durante a quarentena do Coronavírus. O fício nº
239/2021/SEMEL, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, em
resposta ao Requerimento nº 199/2021, que requer informações sobre a possibilidade
de se disponibilizar ponto de água em área municipal para o desenvolvimento do
projeto de Horta Comunitária, bem como utilização no campo de futebol existente na
mesma área, localizada na Rua Maria José Milani - Residencial Recanto dos Pássaros
II. Ofício nº 1351.2021-PRESID, do Chefe de Gabinete da Presidência do Senado
Federal, em resposta a Moção 175/2021, 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. Ofício nº 11/2021, do Ministério Público do Estado de São Paulo – 4ª
Promotoria de Justiça de Ourinhos, comunicando que desde o dia 1º de agosto de
2021, o Excelentíssimo Promotor de Justiça Lúcio Camargo de Ramos Junior,
assumiu o cargo de 4º Promotor de Justiça de Ourinhos. Ofício nº
021/2021/GERÊNCIA DE COMPRAS, da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, que encaminha processos de compras e serviços, do mês de julho de 2021,
na forma que especifica. 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. Em seguida, o Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Decreto Legislativo nº 2/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo que institui
o Diploma Comemorativo "2021 - Ano do Cinquentenário da AMO-SIM Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas", a ser outorgado
à notável instituição, pelo transcurso dos 50 anos de Fundação. Projeto de Decreto
Legislativo nº 3/2021 dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Fernando Rosini
que institui o Diploma Comemorativo a ser outorgado à AADF - Associação de
Assistência ao Deficiente Físico de Ourinhos, que no ano de 2021 completa 43 anos
de Fundação, com brilhante atuação na prestação de serviços assistenciais e na defesa
dos direitos sociais às pessoas com deficiência e suas famílias. O Senhor Presidente
informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres de acordo com o mandamento
regimental. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de
Lei nº 50/2021. Antes da leitura do parecer, o Primeiro Secretário realizou a leitura do
Ofício da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã apresentado à mesa:
Ofício - OF/CG/588/2021-c, da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, que
encaminha a Moção nº 117/2021, de repúdio às mudanças contidas na Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, que altera disposições sobre servidores,
empregados públicos e organização administrativa. Logo após, foi lido o Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 50/2021: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Guilherme Gonçalves, que dispõe sobre a criação de salas de
apoio à amamentação e fraldário no âmbito do Município de Ourinhos, como Relator
pela Comissão de Justiça e Redação, declaro CONTRÁRIO meu Parecer, acatando a
recomendação do Parecer Jurídico, que opinou pela ilegalidade e
inconstitucionalidade do projeto, por fugir da competência legislativa municipal,
contrariando o artigo 22 da Constituição Federal. Sala das Comissões, 12 de julho de
2021, Anísio Aparecido Felicetti – Vice-Presidente – Relator e Alexandre Florencio
Dias – Membro. Realizada a leitura, foi colocado em votação o parecer contrário ao
Projeto de Lei nº 50/2021, APROVADO por unanimidade. Com a aprovação do
parecer contrário, fica REJEITADO o Projeto de Lei nº 50/202, com base no artigo
144 do regimento interno desta Casa de Leis. o projeto cujo parecer contrário foi lido
poderá ser inserido na ordem do dia das próximas sessões. Logo após, foram

apresentadas as matérias relativas à 26ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos: Requerimento do Vereador
Éder Júlio Mota: 1.201/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
446/2021, que requer informações do Poder Executivo, junto ao Governo do Estado
ou através de recursos próprios, implantar o Programa Bom Prato em nosso
Município, visando oferecer assistência a famílias carentes, principalmente devido à
pandemia da COVID-19, em que muitas pessoas estão se sustentando através do
Auxílio Emergencial. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.202/21 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.646/2020, que requer informações
quanto à possibilidade de se restaurar os marcos comemorativos do centenário da
imigração japonesa, existentes na Praça Melo Peixoto e no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, esclarecendo se o estudo
anunciado em resposta datada de 18/01/2021 foi realizado. 1.203/21 - Requer
informações sobre o atendimento à Indicação n° 1.730/2017 e ao Requerimento n°
1.915/2020, que solicitam a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
na praça do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.204/21 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução para melhorias no sistema
de abastecimento de água potável destinada à Vila Odilon, bem como aos bairros
adjacentes. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.205/21 - Requer
informações sobre o atendimento à Indicação n° 1.734/2017 e ao Requerimento n°
626/2020, que solicitam a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
na Rua Espírito Santo, Rua Mato Grosso e Rua Duque de Caxias, pois dão acesso ao
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
1.206/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.146/2018, que solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, para maior segurança, no
estacionamento do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João
Flauzino Gonçalves. 1.207/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, quanto à possibilidade de se reformar o calçamento da
praça situada defronte ao Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
1.208/21 - Requer informações sobre o cronograma de implantação de dispositivo
(lombada), bem como de instalação que obrigue a parada no cruzamento da Rua
Prefeito Eduardo Salgueiro com a Rua Machado Florence - Vila Boa Esperança 1ª
Sessão. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.209/21 - Requer
informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem, quanto à
possibilidade de se instalar iluminação pública de LED ao longo do canteiro central
situado entre os quilômetros 378 e 381 da Rodovia Raposo Tavares. Requerimento
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.210/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de se disponibilizar, ou intensificar, o
atendimento psicológico nas escolas públicas do município durante o período de
retorno às aulas presenciais. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.211/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 184/2021, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das ruas da Vila
Recreio. 1.212/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 44/2021, que solicita

recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das ruas do Jardim São
Jorge. 1.213/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 366/2021, que solicita
construção de balanção de concreto na esquina da Rua Caetano Pereira com a Rua
Martins Quirino da Silva - Jardim São Carlos. Requerimento do Vereador Valter do
Nascimento: 1.214/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar
revitalização e limpeza ao longo de toda a extensão da Rua José Fernandes Grillo e
Rua Venceslau Braz. Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.215/21 Requer informações sobre a possibilidade de implantação de uma unidade de saúde
com equipamentos de Raio X, Mamografia, Ultrassom, Ressonância Magnética e
Tomografia Computadorizada, verificando, ainda, a viabilidade de contratação de
empresa do ramo, obedecendo os processos legais. Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.216/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se
revitalizar a área verde da Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel, no Jardim das
Paineiras. 1.217/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se revitalizar a
área verde da Rua João Villar Péres, no Jardim Estoril. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.218/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.223/2020 e a Indicação nº 256/2020, que solicitam recapeamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro - Vila
Mano. 1.219/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 553/2018, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Almiro Cardoso
Pereira - Vila Santa Maria. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
1.220/21 - Requer informações sobre projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico na Rua São João, no Loteamento Waldomiro Amaral Mello.
1.221/21 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 391 e
630/2021, que requerem informações sobre a possibilidade de se instalar dispositivo
que impeça o descarte irregular de entulhos, bem como de materiais inservíveis, nas
margens da Rua Padre Rui Cândido da Silva, em trecho não provido de pavimentação
asfáltica. 1.222/21 - Requer informações sobre a equipe municipal que realiza
erradicação, bem como poda de árvores no município. Requerimentos do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 1.223/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de revitalização do antigo espaço da Associação de Moradores do Jardim das
Paineiras. 1.224/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar o
Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão). 1.225/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de estudos, visando à implantação de Trem Turístico entre as
cidades de Ourinhos e Salto Grande, buscando fomentar o turismo. Requerimentos
do Vereador Cícero de Aquino: 1.226/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 192/2021, que solicita revitalização, bem como pintura, em ponte metálica
localizada na Rua Manoel da Borba Gato, que liga os Jardins Santa Felicidade e
Quebec, haja vista que a ponte citada se encontra totalmente sem pintura,
necessitando da melhoria para maior visibilidade dos moradores que fazem uso da
mesma. 1.227/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.847/2019, que
requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento 45 graus no
canteiro que margeia a linha do trem na Travessa das Acácias. 1.228/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando alterar o trânsito nas
ruas próximas ao Max Atacadista - Grupo Muffato, a fim de se promover mais

segurança e eficácia na mobilidade urbana de pedestres e condutores de veículos.
1.229/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se interligar a Rodovia
Raposo Tavares com a Rua Valentim Gentil, a fim de desafogar o trânsito da Rua
Cardoso Ribeiro, no trecho entre a rodovia e a Rua Profa. Nilse de Freitas, pois os
comerciantes não possuem estacionamento defronte aos seus estabelecimentos.
Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.230/21 Requer informações sobre a possibilidade de se adquirir lotes extras da vacina contra
a Covid-19, para atender as crianças de 3 a 12 anos. 1.231/21 - Requer informações
sobre quais providências serão tomadas a respeito das ambulâncias paradas, incluindo
o prazo para que as mesmas retornem a atender a população. Requerimento do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.232/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar a equoterapia no município de Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.233/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 43/2021, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão das ruas da Vila Operária. 1.234/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 231/2021, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Rinkuro Suzuki. Requerimento do Vereador
Fernando Rosini: 1.235/21 - Requer informações do Poder Executivo sobre a
possibilidade de se viabilizar a manutenção/reforma no Centro de Saúde Dr.
Hermelino Agnes de Leão (Postão), localizado na Rua Venceslau Braz nº 38 - Centro,
possibilitando o atendimento 24 horas para a nossa população. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.236/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 295/2021, que solicita implantação de lombofaixa ou outro redutor de
velocidade na Rua Martins Quirino da Silva, nas proximidades da EMEF “Pedagogo
Paulo Freire”. 1.237/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 300/2021, que
solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) no cruzamento da Rua Dr.
Paulo Ribeiro de Moraes com a Rua Aparecida Ferroni Leide, próximo à EMEF
“Pedagogo Paulo Freire” - Jardim São Carlos. 1.238/21 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação nº 1.005/2021, que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa buracos", na Rua Maria de Paula Leite Moraes, na quadra entre as
Ruas Antenor Bertanha e Hermínio Joaquim dos Remédios, no Jardim Anchieta.
1.239/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.064/2021, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos", em toda a
extensão da via marginal da Rodovia Raposo Tavares, do km 379 ao km 381, no
Jardim Guaporé, no sentido Bairro-Centro. 1.240/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.084/2021, que solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos”, em toda a extensão da Rua Tertuliano Ferreira Ramos - Vila
Califórnia. 1.241/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.125/2021, que
solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda a
extensão da Rua Pedro Leide, na Vila São Luiz. 1.242/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.132/2021, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Sebastião Nunes Diniz, no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos da
Vereadora Roberta Stopa: 1.243/21 - Requer informações referentes aos dados e
mapeamento das pessoas com deficiência visual no Município. 1.244/21 - Requer

informações referentes ao cartão de estacionamento para pessoa com deficiência
visual. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 1.245/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
sobre a possibilidade de se realizar uma futura parceria com o Senac Ourinhos
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) para o oferecimento de cursos
profissionalizantes para as pessoas que são cadastradas na referida secretaria.
Requerimento dos Vereadores Fernando Rosini e Santiago de Lucas Angelo:
1.246/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se retomar a reforma no
Posto de Saúde do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, uma vez
que já existe um esqueleto de construção, abandonado desde 2013, e atenderia
pessoas do local e bairros adjacentes, pois sabemos que a demanda é altíssima.
Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.247/21 - Encaminha minuta de projeto de lei 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. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.248/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 282/2021, que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Bartholomeu Diaz Martinês - Vila Christoni. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.249/21 - Requer informações sobre a possibilidade da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB - 58ª Subseção de Ourinhos), em parceria
com a Administração Municipal e por intermédio de Convênio da Assistência Jurídica
Gratuita, disponibilizar atendimento às mulheres que são atendidas pela Casa Rosa
"Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", em todas as áreas que houver
necessidade em situações apresentadas ou identificadas. Requerimento do Vereador
Éder Júlio Mota: 1.250/21 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura
Municipal elaborar projeto arquitetônico de revitalização da área da Associação de
Moradores da Vila São Luiz, haja vista a região ser carente de área de lazer. A seguir,
a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 1.152/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Euclides da Cunha, no trecho situado entre a Rua Paulo Sá e a
Travessa Vereador Abrahão Abujamra. 1.153/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Euclides da Cunha, defronte ao n° 546. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.154/21 - Solicita instalação de lixeiras no Complexo
de Lazer Parque do Centenário “Dr. Odayr Alves da Silva”. Indicação da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.155/21 - Solicita melhorias na iluminação pública da
Avenida Santino Brianezi, no Jardim Santos Dumont. Indicação do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 1.156/21 - Solicita pintura de sinalização de solo e
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Enfermeiro Geraldo
Pimentel - Jardim das Paineiras. Indicação do Vereador José Roberto Tasca:
1.157/21 - Solicita pintura de sinalização de solo (faixa de estacionamento para
carro), na Rua São Paulo, no quarteirão da Loja Ki Plástico. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.158/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Joaquim Miguel Leal - Jardim
Eldorado. Indicação do Vereador José Roberto Tasca: 1.159/21 - Solicita
implantação de redutores de velocidade (quebra-molas ou lombadas) em pontos

estratégicos na Rua Ulysses Guimarães e na Avenida Ivone Cardoso Pereira
Cavenago, pois, com as melhorias no asfalto, houve um aumento na velocidade dos
veículos nas referidas vias, colocando em risco a vida dos munícipes que frequentam
o local. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.160/21 - Solicita pintura de
sinalização de solo (faixa de pedestre e PARE) em todos os cruzamentos da Rua
Antônio Bertagnoli - Vila Santa Maria. 1.161/21 - Solicita instalação de placa de
advertência "curva acentuada à esquerda", bem como pintura de sinalização de solo e
implantação de tachões na Rua Pedro de Matos Vasconcelos - Vila Santa Maria.
1.162/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Pedro de Matos Vasconcelos - Vila Santa Maria.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.163/21 - Solicita
a implantação de redutores de velocidade (quebra-molas ou outro dispositivo) em
pontos da extensão da Rua Eduardo Peres, na Vila Maria Christoni. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.164/21 - Solicita poda de árvores na Avenida
Santino Brianezi, no Jardim Santos Dumont. Indicação do Vereador José Roberto
Tasca: 1.165/21 - Solicita limpeza em bueiro (boca de lobo) localizado na Rua
Valentim Gentil com a Rua Profa. Nilse de Freitas, na Vila Boa Esperança.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.166/21 - Solicita
a limpeza de terreno localizado Rua Carlos Thomal, próximo ao nº 809, no Jardim
Paris, rua sem saída, tendo em vista que há reclamações de que entulhos estão sendo
descartados na área, além de surgimento de animais peçonhentos. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 1.167/21 - Solicita implantação de lombada na Avenida
Domingos Perino, próximo ao nº 546. 1.168/21 - Solicita melhorias na sinalização de
solo na área central de Ourinhos. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.169/21 - Solicita pintura de sinalização horizontal e vertical no balanção
de concreto da Rua Augustin Sangalli Breve e da Avenida Sidney Marcondi, no
Jardim Santos Dumont. Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 1.170/21 Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Maranhão nº 39 - próximo ao Centro de
Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão. As indicações que acabam de ser lidas serão
encaminhadas a quem de direito, para as providências que solicitam. A Segunda
Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Santiago
de Lucas Angelo: 299/21 - De congratulações e aplausos ao servidor público Cláudio
Marzo de Souza Franco "Neguinho", por completar 29 anos de excelentes serviços
prestados à Municipalidade, com dedicação, presteza e carinho, desejando votos de
sucesso ao homenageado. 300/21 - De congratulações e aplausos à AMO-SIM Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas, pelos 50 anos de
fundação completados no dia 9 de agosto, prestando relevantes serviços, contribuindo
para a formação educacional e profissional dos jovens de nosso Município. Moção
da Vereadora Roberta Stopa: 301/21 - De congratulações ao Projeto Comida de
Verdade de Ourinhos. Moção do Vereador Alexandre Florencio Dias: 302/21 - De
apoio pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.022/2019, que regulamenta o exercício
da profissão de Despachante Documentalista. Moção do Vereador Cícero de
Aquino: 303/21 - De pesar pelo falecimento de Carlos de Sousa Filho. Moção da
Vereadora Raquel Borges Spada: 304/21 - De congratulações ao Dr. Fernando
Alves de Moura, parabenizando todos advogados públicos e privados, consolidando a

justiça em nosso Município. Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
305/21 - De congratulações ao Supermercado Bom Jesus, pelos 18 anos de
existência, comemorado dia 6 de agosto e pelos excelentes serviços prestados a nossa
população. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente
expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou do plenário que a
votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem feitas de forma
globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O
Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por
unanimidade. Fizeram pedidos de destaques a Senhora Vereadora Roberta Stopa dos
requerimentos nº. s 1.243 e 1.244/2021 e a Moção nº. 301/2021; o Senhor Vereador
José Roberto Tasca do requerimento nº 1.245/2021; o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva do requerimento nº 1.210/2021; o Senhor Vereador
Cícero de Aquino do requerimento nº 1.247/2021; o Senhor Vereador Fernando
Rosini dos requerimentos nº s 1.215, 1.235 e 1.246/2021
e a Senhora Vereadora
Raquel Borges Spada dos requerimentos nº s 1.216 e 1.249/2021. Não havendo mais
pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s
1.201 a 1.250/2021 e as Moções nº s 299 a 302, 304 e 305/2021, com exceção das
matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, José Roberto Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva, Éder Júlio Mota, Roberta Stopa, Giovanni Gomes de Carvalho, Nilce Araujo
Garcia. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para o Vice-Presidente Fernando
Rosini assumir a sessão para fazer o uso da tribuna. Reaberta a sessão, continuou em
discussão e fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Santiago de Lucas Angelo,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Anísio Aparecido Felicetti, Alexandre Araújo
Dauage e Raquel Borges Spada. Fim do horário do expediente, o Senhor Presidente
suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor
Presidente colocou em votação os requerimentos e as moções discutidos de forma
globalizada no primeiro expediente, 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. 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 Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo
Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter
do Nascimento (quatorze Vereadores presentes). O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que fossem consignadas as presenças dos Senhores Vereadores
Alexandre Araújo Dauage e Giovanni Gomes de Carvalho. Havendo número legal e
estando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 35/2021 da Mesa Diretora da Câmara que cria o Projeto Voluntário

“Quadradinhos do Amor”, incentivando a doação de lãs e mão de obra na confecção
dos quadradinhos no município de Ourinhos e dá outras providências. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Giovanni Gomes de
Carvalho, Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Nilce Araujo Garcia e Alexandre Araújo Dauage. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de voto a
Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu a
sessão por cinco minutos. Reaberta a sessão e não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores
Cícero de Aquino, Nilce Araujo Garcia, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva,
Anísio Aparecido Felicetti, José Roberto Tasca, Roberta Stopa, Fernando Rosini,
Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito para
explicação pessoal, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença
de todos e declarou encerrada esta Vigésima Sexta 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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