ATA DA VIGÉSIMA 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: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e dez
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 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,
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 (quinze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão
ordinária. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Celso Carlos Abel. Por questão de ordem,
o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Paulo Sérgio Pereira. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou que fosse registrada a presença do
Sr. José Onofre. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Maria Helena Saad e do
Sr. Paulo Roberto Machado. O Senhor 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. 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. Em seguida, foram colocadas em votação as Atas da 28ª Sessão
Ordinária e da 7ª Sessão Extraordinária, APROVADAS por unanimidade. Na
sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
resumo dos ofícios recebidos: Ofício OFC-DR7-0330/2021, considerando o Ofício nº
45/5/2021, de 17 de agosto corrente, inerente ao Requerimento nº 1209/2021, de au toria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Ofício Especial, de agradecimento do Sr
Winston K. Edirnelian a todos os Vereadores, em especial ao Vereador Gil Carvalho,
por ter apresentado a moção nº 179/2021, de 26 de maio de 2021. Ofício 99/2021SMPF, registrado sob o Protocolo R-761/2021-09, de 31/08/2021, da SECRETARIA

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, que encaminha Boletins de
Caixa e Diários de Tesouraria da Prefeitura Municipal, referentes a o período de
06/07/2021 a 30/07/2021, dos n°s 126 ao 143 respectivamente, nos termos que es pecífica. Ofício CG.C.DER nº 1.023/2021 – TC-000218/004/14, registrado sob o
Protocolo R-765/2021-23, de 01/09/2021, do TCE – TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, encaminhando, para conhe cimento da Presidência, cópia
do Acórdão da E. Segunda Câmara, bem como do Egrégio Tribunal Pleno que julgou
irregular o Contrato celebrado entre Prefeitura Municipal de Ourinhos (Gestão da
Prefeita Bélkis Gonçalves Santos Fernandes) e Futura Transportes Gerais, na forma
que especifica. Carta TBR 0976.2021, da concessionária TRIUNFO
TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, em resposta ao
Requerimento nº. 1.176/2021, da Vereadora Nilce Araujo Garcia . O Senhor
Presidente informou que os ofícios lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Em seguida, o Senhor Presidente
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº
73/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que institui a "Semana Municipal de
Conscientização de Proteção das Nascentes e Mananciais" no Calendário Oficial do
Município de Ourinhos. Projeto de Lei nº 74/2021 oriundo do Prefeito Municipal
que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ourinhos para o Período de
2022 a 2025. Projeto de Lei nº 75/2021 procedente do Prefeito Municipal que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e
dá outras providências. Projeto de Lei nº 76/2021 de autoria do Prefeito Municipal
que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de
2022 e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 17/2021 oriundo
do Prefeito Municipal que dispõe sobre a alteração do § 2º do art. 10 da Lei
Complementar nº 1.031, de 04 de abril de 2019, incrementando o valor da bolsaauxílio dos candidatos ao concurso da Guarda Civil Municipal de Ourinhos e dá
outras providências. Projeto de Resolução nº 16/2021 de autoria da Mesa Diretora
que cria a Comissão Temporária de Reestruturação do Quadro de Pessoal e
Atualização do Plano de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, 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. O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável da Comissão de
Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2021 (com
alteração): Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº 12/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa dos Vereadores Guilherme
Gonçalves e Cícero de Aquino, que acrescenta o § 4º ao art. 293-A, da Lei nº. 863, de
1º. de dezembro de 1967, que institui o Código de Posturas, Costumes e Bem Estar
do Município e dá outras providências, a Comissão, para melhor consonância da
matéria com os demais parágrafos do art. 293-A do Código de Posturas, Costumes e
Bem-Estar do Município sugere a alteração da redação para: “§ 4º. Fica afastada a
responsabilidade do proprietário do animal quando ele não foi o autor dos maustratos e tenha sido identificado o autor, ficando este responsável pela reparação de

todos os custos do tratamento do animal resgatado, incluindo a estadia, até sua total
recuperação.”, conforme orientação jurídica. Assim, desde que realizada a alteração
apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 30 de agosto de 2021, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente Relator;
Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Lido o
parecer com alteração, o Sr. Presidente colocou em votação nominal, APROVADO
com quatorze votos favoráveis. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que procedesse à leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e
Redação emitidos aos Projetos de Lei nº s 32 e 33/2021 e aos Projetos de Decreto
Legislativo nº s 02 e 03/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei nº. 32/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a desafetação de imóvel para unificação e dá outras providências, 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, 30 de agosto de 2021, Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei nº. 33/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a desafetação de imóvel para unificação e dá outras providências, 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, 30 de agosto de 2021, Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 2/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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, 30
de agosto de 2021, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente Relator; Alexandre
Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 3/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa 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, 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, 30 de agosto de 2021, Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Obras, Serviços Públicos
e Meio Ambiente, emitidos ao Projeto de Lei nº 63/2021 e respectiva Emenda nº 01
(aditiva) e ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2021: Parecer da Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 63/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises e respeito de matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spade, que dispõe sobre a criação do Projeto
“Amigos da Natureza" no Município de Ourinhos e dá outras providências, e
respectiva Emenda nº 01 (Aditiva), de iniciativa da autora, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 31 de agosto
de 2021, Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente Relator; Cícero de Aquino –
Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Parecer da Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2021.
Senhor Presidente, Após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estabelece critérios para a
viabilização de empreendimentos no programa “Casa Verde e Amarela”, instituído
pelo Governo Federal, na forma da Lei Federal nº 14.118, de 1201/2021 e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 31 de agosto de 2021, Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente
Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Os
projetos, cujos os pareceres favoráveis foram lidos, poderão ser encaminhados às
demais comissões competentes ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões.
Os projetos cujos pareceres foram lidos poderão ser encaminhados às demais
comissões competentes ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. Logo
após, foram apresentadas as matérias relativas à 29ª Sessão Ordinária de 2021. O
Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 1.326/21 - Requer informações do Poder Executivo
Municipal, bem como da Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
modificar o horário de vacinação para os adolescentes, realizando entre as 17 e 20
horas, haja vista que muitos pais estão trabalhando no período das 8 às 18 horas
Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.327/21 - Requer informações sobre
a possibilidade de revitalização, iluminação pública e arborização do campo de
futebol localizado na Rua Salim Abuhamad - Jardim Ouro Verde. Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 1.328/21 - Requer informações referentes ao termo de
colaboração da Secretaria Municipal de Saúde com a Associação dos Diabéticos de
Ourinhos (ADO), para atendimento ambulatorial. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 1.329/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.262/2020, que solicita limpeza em bueiros da Rua do Expedicionário, defronte aos
n° s 788 e 791. Requerimento do Vereador Fernando Rosini 1.330/21 - Requer

informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na área verde da Rua João
Bond, próxima à quadra esportiva. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.331/21 - Requer informações sobre as medidas adotadas pela
Administração Pública para a diminuição no consumo de energia elétrica, bem como
de água nos órgãos públicos e autarquias, haja vista a escassez de recursos hídricos.
Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.332/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 797/2021, que requer informações quanto à
possibilidade de se realizar cadastramento de carroceiros e charreteiros em atividade
no Município. : Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.333/21
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a Semana D (deficiência),
ou seja, SEMANA INCLUSIVA, em parceria com a Associação Comercial e
Empresarial de Ourinhos (ACE), para promover a inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho, tendo em vista o Setembro Verde que estimula a
inclusão de pessoas com deficiências intelectual e múltipla na sociedade.
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.334/21 - Requer
informações sobre estudo e cronograma para execução de melhorias no sistema viário
(trânsito) no cruzamento da Rua Júlio Mori com a Avenida Horácio Soares, para
possibilitar maior fluidez. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 1.335/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se recuperar
terreno com erosão existente na Avenida Vitalina Marcusso, sentido Ambulatório
Médico de Especialidades de Ourinhos (AME), para que seja criado um Parque
Linear. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.336/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de estudos visando realizar o teste do cotonete,
gratuitamente, em todas as gestantes que apresentem sintomas gripais.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.337/21 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, para que seja
verificada a qualidade da água nos lagos do Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá (Recinto da FAPI), haja vista que recebem água da Furninha e da Concremax.
1.338/21 - Requer informações do Executivo, junto à Secretaria Municipal de
Finanças, bem como à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, através
de cópias, apresentando os valores gastos até o presente momento com recapeamento
e reperfilamento asfáltico, bem como com sinalização de solo. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.339/21 - Requer informações quanto ao
cronograma de execução de pavimentação asfáltica, bem como de construção de
ciclovia, na Avenida Anel Viário. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.340/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar as
praças nas Áreas Institucionais 467 e 468, no Jardim Júlia, bem como instalar
playground, academia de saúde, pista de caminhada, bancos, etc. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.341/21 - Requer informações sobre o
atendimento ao protocolo de munícipe sob nº. 7.644/2021, no qual solicita
erradicação de espécie (árvore), conforme especifica. Requerimento do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 1.342/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 157/2021, que requer informações sobre a possibilidade de se reformar a Quadra
de Esportes Mário Santos Soares - (Marico) - Vila Margarida. Requerimentos do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.343/21 - Requer informações sobre a possibilidade do

Poder Executivo, através de recursos próprios ou em parceria com o Governo do
Estado, construir playground inclusivo nas praças existentes, bem como construir
novas praças com esse benefício. 1.344/21 - Requer informações sobre a
possibilidade do Poder Executivo alterar a Lei nº 6.619/2020 (Programa de Aquisição
de Alimentos da Agricultura Familiar), autorizando a compra direta de produtores
rurais, visando a implementação do projeto Cesta Verde, do Governo do Estado.
Requerimentos do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.345/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 592/2021, que solicita reforma da quadra poliesportiva
existente na Rua Maria de Lourdes Correia, no Conjunto Habitacional Ourinhos I.
1.346/21 - Requer informações sobre a possibilidade de construção de praça no
Jardim Vale do Sol. Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 1.347/21 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento das
Ruas do Expedicionário e São Paulo, sinalizando passagem livre à direita, semelhante
ao instalado no cruzamento das Ruas Rio de Janeiro e 9 de Julho. 1.348/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir canteiro central, com instalação de
iluminação pública de LED, no cruzamento da Avenida Dr. Altino Arantes com a Rua
do Expedicionário. Requerimento dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo,
Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota: 1.349/21 - Encaminha abaixoassinado dos frequentadores da Capela Sagrado Coração de Jesus "Terço dos
Homens", da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira e moradores
adjacentes, que reivindicam a possibilidade de se alterar para mão única de direção a
Rua Brasil. Requerimento do Vereador Valter do Nascimento: 1.350/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 580/2021, que solicita a troca de lâmpadas
queimadas na Avenida Comendador José Zillo, em frente ao depósito da Colchões
Castor. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 1.351/21 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação n° 459/2021, que solicita recapeamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" na Rua Porfírio Theodoro, próximo ao nº 343, pois está
repleta de buracos e o asfalto está deteriorado. Requerimento do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 1.352/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
se criar uma estrutura organizacional própria aos servidores da área da saúde, a
exemplo da existente dos servidores da educação. Requerimentos do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 1.353/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°
s 1.417/2017 e 1.019/2020, que solicitam reperfilamento asfáltico na Rua Livino José
de Oliveira - Jardim Vista Alegre. 1.354/21 - Requer informações sobre o
atendimento aos Requerimentos nº s 534 e 849/2020, que requerem informações
sobre campanhas de conscientização quanto às vagas de estacionamentos especiais,
bem como atendimento preferencial para autistas. Requerimento do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 1.355/21 - Requer informações da empresa Circular
Cidade de Ourinhos sobre a diminuição dos horários disponibilizados para o serviço
de transporte público, de circulação dos ônibus que atendem aos usuários,
prejudicando a população, ressaltando-se que a Prefeitura fez, recentemente, um
aporte para ajudar no serviço que é prestado pela CCO. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 1.356/21 - Requer informações da empresa Circular
Cidade de Ourinhos sobre a diminuição dos horários disponibilizados para o serviço
de transporte público, de circulação dos ônibus que atendem aos usuários,

prejudicando a população, ressaltando-se que a Prefeitura fez, recentemente, um
aporte para ajudar no serviço que é prestado pela CCO. O Senhor Presidente solicitou
que fosse realizada a leitura dos requerimentos de urgência apresentados:
Requerimento nº 1.357/2021 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei Complementar nº 17/2021. 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 Complementar nº 17/2021, oriundo do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a alteração do § 2º do art. 10 da Lei Complementar nº
1.031, de 04 de abril de 2019, incrementando o valor da bolsa-auxílio dos candidatos
ao concurso da Guarda Civil Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
Justificativa: Levando-se em consideração toda a economia obtida pelo Município,
pois os candidatos do concurso de Guarda Civil Municipal terão que ficar por 06
(seis) meses na cidade de Itapevi, realizando o Curso de Formação de GCM, das 8h
às 12h e das 13h às 17h e que o salário-mínimo no ano de 2021 perfaz a monta de R$
1.100,00 (hum mil e cem reais), entendeu-se necessário ajustar o valor da bolsaauxílio no valor proporcional a 68,5% (sessenta e oito e meio por cento) do
vencimento inicial do Guarda Civil Municipal de Ourinhos Nível VI - 3ª Classe, o
que corresponderá a R$ 1.849,50 (hum mil oitocentos e quarenta e nove reais e
cinquenta centavos), com escopo de assegurar um mínimo de dignidade na vida
desses candidatos. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto de Lei
Complementar, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 09 de setembro de 2021, assinado pela maioria dos
Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.358/2021 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Resolução nº 16/2021. 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 Resolução nº 16/2021, oriundo da Mesa
Diretora, que cria a Comissão Temporária de Reestruturação do Quadro de Pessoal e
Atualização do Plano de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, e
dá outras providências. Justificativa: Apresentamos o presente Projeto de Resolução
com vistas à Reestruturação do Quadro de Pessoal e Atualização do Plano de Carreira
dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, com a finalidade de promover uma
readequação e ajustes necessários a fim de tornar o quadro de pessoal mais coerente e
atual, levando-se em consideração o que preconiza a Constituição Federal e demais
leis pertinentes. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em
regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das
Sessões, em 09 de setembro de 2021, assinado pela maioria dos Senhores Vereadores.
Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente enquanto que
os de urgência serão deliberados na Ordem do Dia. A seguir, a Segunda Secretária
realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 1.212/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua 7
de Setembro, próximo ao nº 914. Indicações do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.213/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes no
cruzamento das Ruas Jornalista Heron Domingues e Antônio Segala, na Vila Brasil.
1.214/21 - Solicita a manutenção do beiral da rotatória localizada na confluência da
Rua Paschoal Henrique com a Avenida Vitalina Marcusso. Indicação do Vereador

Anísio Aparecido Felicetti: 1.215/21 - Solicita recuperação de sinalização viária em
torno da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, na Vila Margarida.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.216/21 - Solicita limpeza em bueiro
localizado na esquina da Rua Benjamin Constant com Rua do Expedicionário.
Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.217/21 - Solicita melhorias em toda a
extensão da Vila São Luiz, tais como: poda de árvores, troca de lâmpadas e operação
"tapa-buracos". Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.218/21 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Eliza Claudina de
Jesus, próximo ao último ponto de circular, no cruzamento com a rua principal do
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, pois está ocorrendo acúmulo
de muito entulho no local. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.219/21 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em todas
as ruas do Jardim do Sol e Jardim do Sol II. Indicação do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 1.220/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Avenida Hassib Mofarrej. A Segunda
Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 334/21 - De congratulações à Sra. Silvia
Nunes, da loja Leo Tênis, pelo ótimo atendimento e tratamento dispensado aos
clientes que frequentam a loja e pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 335/21 - De pesar pelo falecimento
da Sra. Aparecida Diniz Pereira. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 336/21 De pesar pelo falecimento do Sr. Valdemir Serqueira. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 337/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Salvador Alves
Barreto. Moção do Vereador José Roberto Tasca: 338/21 - De congratulações e
agradecimentos ao Sr. Jaci Vaz de Almeida, pelos 40 anos de excelentes serviços
prestados a nossa cidade como funcionário público exemplar e correto. 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. Não havendo
pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s
1.326 a 1.356/2021 e as Moções nº s 334 e 338/2021. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Roberta Stopa, Giovanni Gomes de
Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Éder Júlio
Mota, Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada. 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 corridos para responder as informações
solicitadas através de requerimentos. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
deliberação as matérias destacadas remanescentes das 27ª e 28ª Sessões Ordinárias e
da presente sessão. Foi colocada em discussão a Moção nº 314/21 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa de repúdio à Proposta de Emenda Constitucional nº

32/2020, do Poder Executivo, que altera dispositivos sobre servidores e empregados
públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra foi colocado em votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocada
em discussão a Moção nº 317/21 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada de
congratulações e aplausos à Dra. Herta Chaves da Silva, pelos excelentes serviços
prestados em nossa cidade há 15 anos, agora sendo a mais nova integrante do corpo
clínico da Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva". Fizeram o uso da
palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada e os Senhores Vereadores Alexandre
Florencio Dias e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADA por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 1.309/2021 de autoria do Vereador Cícero
de Aquino que requer informações através de cópias que comprovem os gastos
citados no Projeto de Lei nº 52/2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$
17.000.000,00, nos termos da Resolução CMN n° 4.589, de 29 de junho de 2017,
destinados à construção de abrigos para passageiros de ônibus e
pavimentação/recapeamento de vias públicas, em especial as disposições da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Fez o uso da palavra Senhor Vereador
Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, REJEITADO por falta de quórum. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 1.310/2021 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer
informações através de cópias que comprovem os gastos citados no Projeto de Lei n°
01/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Brasil S/A até o valor de R$ 19.000.000,00, nos termos da Resolução CMN
n° 4.589, de 29 de junho de 2017, destinados aos investimentos na modernização da
gestão pública, iluminação pública e segurança pública, em especial as disposições da
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Fez o uso da palavra Senhor
Vereador Cícero de Aquino. Findo o horário do expediente, 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. 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, 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 (quinze
Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 1.357/2021 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2021 oriundo do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a alteração do § 2º do art. 10 da Lei Complementar nº
1.031, de 04 de abril de 2019, incrementando o valor da bolsa-auxílio dos candidatos
ao concurso da Guarda Civil Municipal de Ourinhos e dá outras providências.

Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com treze votos favoráveis e um voto contrário. Aprovado o
requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para a
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do parecer: Parecer do relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº.
17/2021. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do Senhor
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a alteração do § 2º do art. 10 da Lei
Complementar nº 1.031, de 04 de abril de 2019, incrementando o valor da bolsaauxílio dos candidatos ao concurso da Guarda Civil Municipal de Ourinhos e dá
outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 09 de
setembro de 2021, Giovanni Gomes de Carvalho – Relator. Com o parecer favorável
lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 17/2021.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com quatorze votos favoráveis. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 1.358/2021 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Resolução nº 16/2021 oriundo da Mesa Diretora, que cria a Comissão Temporária de
Reestruturação do Quadro de Pessoal e Atualização do Plano de Carreira dos
Servidores do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com
quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente
nomeou o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva para atuar como
relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo
parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer:
Parecer do relator especial ao Projeto de Resolução nº 16/2021 de autoria da Mesa
Diretora, que cria a Comissão Temporária de Reestruturação do Quadro de Pessoal e
Atualização do Plano de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, e
dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões,
em 09 de setembro de 2021, Guilherme Gonçalves – Relator. Com o parecer
favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Resolução nº 16/2021.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Alexandre
Araújo Dauage, Raquel Borges Spada, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Anísio
Aparecido Felicetti, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Giovanni Gomes de
Carvalho e Roberta Stopa. 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 Nona Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrouse 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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