ATA DA TRIGÉSIMA 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: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada
Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e
doze 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 Trigésima 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, 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 e colocou em votação a Ata da Trigésima Sessão Ordinária de 2021,
APROVADA por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que a
Comissão Permanente de Educação, Esportes e Cultura, realizará audiência pública,
aberta ao público em geral, com o tema “Educação, retorno das aulas presenciais e
Fundeb”, no dia 23 de setembro (quinta-feira), a partir das 10 horas, com transmissão
ao vivo pela TV Câmara. 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 Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura na íntegra do
Ofício nº 890/2021-PJG, da Promotoria de Justiça de Guararapes/SP e também a
leitura do resumo dos demais ofícios recebidos: “Promotoria de Justiça de
Guararapes. Ofício. Guararapes, 17 de setembro de 2021. Ofício nº 890/2021- PJG.
SIS 38.0274.0000772/2021-0. SEI 29.0001.0187998.2021-63. Senhor Presidente, na
oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência comunico que tramita nesta
Promotoria de Justiça de Infância e Juventude de Guararapes procedimento
administrativo para salvaguardar infante munícipe desta comarca de situação de risco
ocasionada por educadores da rede municipal e pelo vereador Guilherme Andrew
Gonçalves. Isso porque, no dia 02 de setembro de 2021, criança que frequenta creche
municipal e que conta com apenas nove anos de idade foi filmada em situação de
intenso sofrimento psíquico e descontrole comportamental, enquanto monitorada
pelos educadores ao seu redor, e o vídeo repassado ao mencionado edil, o qual o

postou em sua conta na rede social Facebook com título que instigou diversos
comentários ameaçadores à criança e depreciativos à sua honra e dignidade,
submetendo-a injustificadamente à situação vexatória e constrangedora. De forma
alguma a divulgação de episódio sensível na história de vida da criança levado pelo
vereador, acompanhado de texto que menospreza sua condição de pessoa em
desenvolvimento, seu estado de saúde fragilizado e sugestão de que se trata de
criança mal educada pelos pais – acompanhado de pedido de compartilhamento de
vídeo – é condizente com o dever moral, cívico e jurídico do mandatário de atuar
para salvaguardar os interesses de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece em seu artigo 17 O direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores,
ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, complementando pelo comando do
artigo 18, estatuindo É dever de todos velar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O rompimento desses deveres
expressamente previstos constitui infração administrativa prevista no artigo 247, § 1º,
do Estatuto da Criança e do Adolescente e a depender do agente, crime constante do
artigo 232 do mesmo diploma normativo. Aliás, o Juízo da vara da Infância e
Juventude de Guararapes reconhecendo que os fatos ora retratados colocam em risco
a criança concedeu liminarmente ordem judicial em face da rede social Facebook e
do vereador, determinando que retirassem o vídeo de circulação. Certo de que essa i.
Câmara de Vereadores pauta suas ações na proteção de crianças e adolescentes, em
respeito às diretrizes da Constituição da República e do Estatuto da Criança e do
Adolescente, é que o Ministério Público comunica os graves fatos ocorridos
enfatizando que a conduta do parlamentar compursca a dignidade do mandato eletivo
em que medidas pertinentes no âmbito censor dessa r. Casa Legislativa. Aproveito o
ensejo para manifestar protesto de estima e distinta consideração. Bruno Orsini
Simonetti – 1º Promotor de Justiça de Guararapes. Excelentíssimo Senhor Santiago
de Lucas Angelo – Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos”. Expedientes de
terceiros recebidos após a última sessão: Ofício N° 2218/2021/GiGov/BU, da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, informando sobre Contrato de Financiamento, no valor
de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), celebrado sob o Nº 059967753/2021/CAIXA, tendo por finalidade o Apoio a Infraestrutura e Modernização de
Prédio Público. Ofício S/N, do Dr. Fernando Diez Perez Lesme, em agradecimento à
Moção nº 271/2021, da Vereadora Raquel Borges Spada. Ofício Nº 1.698/2021PRESID, do Senado Federal, em resposta à Moção nº 302/2021, do Vereador
Alexandre Florencio Dias. Ofício Nº 05/2021, da SECRETARIA MUNICIPAL DA
INCLUSÃO, convidando os nobres Edis para dois eventos em prol do “Setembro
Amarelo” a serem realizados no Teatro Municipal, nas datas e horários: 21/09/2021
às 9h30, e, 24/09/2021 às 19h00. Ofício Nº CC-EXP-2020/00972, da SECRETARIA
ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL , em resposta à Moção nº
680/2020, do Vereador Éder Júlio Mota. Convocação da FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ aos Mantenedores, para Assembleia Geral,
a ser realizada no dia 22 de setembro de 2021 às 8h30, nas dependências do Auditório

Central de Aula 3, no Centro Universitário da UNIFIO. Carta solicitação, do
Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de
Petróleo de Bauru e Região , pedindo apoio desta Casa de Leis a fim de interceder
perante os Deputados Federais para que seja rejeitada a Emenda Aditiva que libera as
autobombas em postos de combustíveis. Ofício Nº 022/2021/Gerência de Compras,
da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, que encaminha processos de
compras e serviços referentes ao mês de AGOSTO de 2021. 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
informou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº
78/2021 de autoria do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho que cria o Dia
Municipal do Comerciário no município de Ourinhos. Projeto de Lei nº 79/2021
procedente do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho que cria o Dia Municipal do
Comerciante no município de Ourinhos. Projeto de Resolução nº 17/2021 oriundo
da Mesa Diretora que dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder
Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial. As matérias
apresentadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres de acordo com o mandamento regimental. Dando continuidade,
o Primeiro Secretário realizou a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de
Justiça e Redação emitidos aos Projetos de Lei nº s 70 e 71/2021, ao Projeto de Lei
Complementar nº 15/2021 e ao Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2021. Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 70/2021. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Guilherme Gonçalves, que dispõe sobre denominação de
quadra esportiva no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato (Quadra Esportiva
Benedito Teodoro), 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, 16
de setembro 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 71/2021. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador José Roberto Tasca, que dispõe sobre a proibição das práticas de
malabarismo ou performance com facas, facões, instrumentos pontiagudos ou
cortantes e fogo, que possam de alguma forma ameaçar a integridade física de
terceiros (pedestres) ou dos próprios artistas de rua ou, ainda, causar danos materiais
nos cruzamentos e semáforos das vias urbanas no âmbito do município, 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, 16 de
setembro 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 Complementar nº 15/2021. Senhor

Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Éder Júlio Mota, que altera o Artigo 128 da Lei Complementar
nº 990, de 3 de julho de 2018, 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, 16 de setembro 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
4/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Vereador Guilherme Gonçalves, que concede o título
de "Cidadão Ourinhense" ao Sr. José Ricardo Bordinhon (Ricardo do Trenzinho),
pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à comunidade do município de
Ourinhos, 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, 16 de
setembro de 2021, Anísio Aparecido Felicetti - Presidente-Relator; Alexandre
Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Os projetos cujos os
pareceres foram lidos poderão ser encaminhados às demais comissões competentes
ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos Pareceres Favoráveis da
Comissão de Obras, Serviços e Públicos e Meio Ambiente emitidos aos Projetos de
Lei nº. s 32 e 33/2021. Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços e Públicos
e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 32/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Senhor 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 Obras,
Serviços e 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, 17 de setembro de 2021, Giovanni Gomes de Carvalho – PresidenteRelator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Parecer
do Relator da Comissão de Obras, Serviços e Públicos e Meio Ambiente ao Projeto
de Lei nº 33/2021. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Senhor 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 Obras, Serviços e 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, 17 de
setembro de 2021, Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente-Relator; Cícero de
Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Os projetos cujos os
pareceres foram lidos poderão ser encaminhados às demais comissões competentes
ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos aos seguintes Protocolos:
Protocolo R-573/2021-09, de 05/07/2021, referente ao Ofício nº 018/2021/Gerência
de Compras, de 30 de junho de 2021, do Sr. Inácio José Barbosa Filho -

Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços da
Autarquia, dos meses de maio e junho de 2021. Protocolo R-574/2021-13, de
05/07/2021, referente ao ofício nº SMPF 75/2021, de 01 de julho de 2021, do Sr.
Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças,
que encaminha os Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria da PMO,
de nº s 081 a 101/2021, dos dias 03/05/2021 a 31/05/2021. Protocolo R-647/2021-90,
de 27/07/2021, referente ao Ofício nº DA/SC 005/2021, de 27 de julho de 2021, da
Sra. Jéssica Guimarães Santos Pereira, Gerente de Orçamento e Finanças, que
encaminha cópia do Balancete Financeiro da Receita e da Despesa da SAE, referente
aos meses de maio e junho de 2021. Protocolo R-693/2021-61, de 10/08/2021,
referente ao Ofício nº 021/2021/Gerência de Compras, de 04 de agosto de 2021, do
Sr. Inácio José Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os processos
de compras e serviços da Autarquia, do mês de julho de 2021. Protocolo R-719/202157, de 18/08/2021, referente aos boletins de caixa e os movimentos diários de
tesouraria da SAE, de nº s 101 a 120/2021, dos dias 01/06/2021 a 30/06/2021.
Protocolo R-729/2021-93, de 20/08/2021, referente ao Ofício nº SMPF 99/2021, de
31 de agosto de 2021, da Sra. Cibele Cristina Lopes de Campos, Secretário Adjunto
de Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de
Tesouraria da PMO, de nº s 126 a 143/2021, dos dias 06/07/2021 a 30/07/2021.
Protocolo
R-736/2021-18,
de
23/08/2021,
referente
ao
Ofício
nº
17/2021/SMF/Contabilidade, de 23 de agosto de 2021, do Sr. João Victor Lopes
Libano, Contador, que encaminha cópia das Demonstrações Contábeis do Exercício
de 2020 da PMO, sendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Financeiro e as
Demonstrações das Variações Patrimoniais. Protocolo R-743/2021-44, de
25/08/2021, referente aos boletins de caixa e os movimentos diários de tesouraria da
SAE, de nº s 121 a 141/2021, dos dias 01/07/2021 a 30/07/2021. Protocolo R761/2021-09, de 31/08/2021, referente ao Ofício nº SMPF 97/2021, de 20 de agosto
de 2021, da Sra. Cibele Cristina Lopes de Campos, Secretário Adjunto de Finanças,
que encaminha os Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria da PMO,
de nº s 102 a 125/2021, dos dias 01/06/2021 a 05/07/2021: Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000573/2021-09. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000573/2021-09 de 2021-07-05, referente ao Ofício nº 018/2021/Gerência de
Compras, de 30 de junho de 2021, do Sr. Inácio José Barbosa Filho - Superintendente da
SAE, encaminhando os processos de compras e serviços desta Autarquia, dos meses de
maio e junho de 2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de
setembro de 2021. Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage –
Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000574/2021-13. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000574/2021-13 de 2021-07-05, referente ao Ofício nº SMPF 75/2021, de 01 de julho
de 2021, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Adjunto de Planejamento
e Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria

da PMO, de nº s 081 a 101/2021, dos dias 03/05/2021 a 31/05/2021, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter
a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de setembro de 2021, Fernando Rosini –
Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti
Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao
Protocolo nº. R-00000647/2021-90. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito do Protocolo nº. R-00000647/2021-90 de 2021-07-27, referente ao
Ofício nº DA/SC 005/2021, de 27 de julho de 2021, da Sra. Jéssica Guimarães Santos
Pereira, Gerente de Orçamento e Finanças, que encaminha cópia do Balancete
Financeiro da Receita e da Despesa da SAE, referente aos meses de maio e junho de
2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e
Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de setembro
de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – VicePresidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000693/2021-61. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000693/2021-61
de 2021-08-10, referente ao Ofício nº 021/2021/Gerência de Compras, de 04 de agosto
de 2021, do Sr. Inácio José Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os
processos de compras e serviços desta Autarquia, do mês de julho de 2021, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter
a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de setembro de 2021, Fernando Rosini –
Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti
Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao
Protocolo nº. R-00000719/2021-57. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito do Protocolo nº. R-00000719/2021-57 de 2021-08-18, referente aos
Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 101 a
120/2021, dos dias 01/06/2021 a 30/06/2021, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator;
Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R00000729/2021-93. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000729/2021-93 de 2021-08-20, referente ao Ofício nº
SMPF 99/2021, de 31 de agosto de 2021, da Sra. Cibele Cristina Lopes de Campos,
Secretário Adjunto de Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os Movimentos
Diários de Tesouraria da PMO, de nº s 126 a 143/2021, dos dias 06/07/2021 a
30/07/2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e
Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de setembro
de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – VicePresidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000736/2021-18. Senhor Presidente, após

realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000736/2021-18
de 2021-08-23, referente ao Ofício nº 17/2021/SMF/Contabilidade, de 23 de agosto de
2021, do Sr. João Victor Lopes Libano, Contador, que encaminha cópia das
Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020 da PMO, sendo o Balanço Patrimonial,
o Balanço Financeiro e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter
a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de setembro de 2021, Fernando Rosini –
Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti
Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao
Protocolo nº. R-00000743/2021-44. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito do Protocolo nº. R-00000743/2021-44 de 2021-08-25, referente aos
Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 121 a
141/2021, dos dias 01/07/2021 a 30/07/2021, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator;
Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R00000761/2021-09. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000761/2021-09 de 2021-08-31, referente ao Ofício nº
SMPF 97/2021, de 20 de agosto de 2021, da Sra. Cibele Cristina Lopes de Campos,
Secretário Adjunto de Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os Movimentos
Diários de Tesouraria da PMO, de nº s 102 a 125/2021, dos dias 01/06/2021 a
05/07/2021, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e
Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 13 de setembro
de 2021, Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – VicePresidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Em seguida, foram apresentadas as
matérias relativas à 31ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.392/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.117/2019, que solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Silva Jardim, defronte ao n°
929. 1.393/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 382/2019, que solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em torno da Associação
Santa Casa de Misericórdia, nas Ruas Dom Pedro I, Senador Salgado Filho,
Governador Armando Sales, Joaquim de Azevedo - Jornalista - e Silva Jardim.
Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas
Angelo: 1.394/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se desconsiderar,
no cômputo do período aquisitivo de licença prêmio, os dias em gozo de tratamento
de licença-saúde motivada por casos de COVID-19. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.395/21 - Requer informações quanto à
possibilidade de se estabelecer um piso de pagamentos de no mínimo R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) mensais aos cooperados da Recicla Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.396/21 - Requer informações

quanto à possibilidade de se construir passagem de nível e abertura de via pública de
acesso à Rua Cardoso Ribeiro e ao Ourinhos Plaza Shopping, na confluência entre a
Rua Ataliba Leonel e a Rua Benjamin Constant, entre os nº s 7 e 971. 1.397/21 Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar rebaixamento de guia no
cruzamento entre a Rua do Expedicionário e a Rua Benjamin Constant, na esquina do
n° 1.551. 1.398/21 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento n°
1.789/2020 e à Indicação nº 74/2020, que solicitam, com urgência, a implantação de
redutor de velocidade (lombofaixa), bem como pintura de sinalização de solo e
instalação de placas, indicando área escolar e cuidado crianças, na Rua Don José
Marello, defronte ao n° 749 (Colégio Bagozzi). 1.399/21 - Requer informações sobre
o atendimento às Indicações n°s 2.373/2017 e 164/2018, que solicitam a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED no entorno da Praça Nelson de Camargo
Nascimento, no entorno da área verde localizada na Rua Agostinho Paiva, na Praça
Antônia Maria Pereira, na área verde localizada na Rua Renato Mota, na Praça do
Agricultor, na Praça Bráulio Alves de Moura Neto e na praça localizada na Rua
Altamiro Pinheiro - Parque Minas Gerais. 1.400/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 2.125/2017, que solicita a substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED ao redor da Praça Mário Santos Soares - Marico. 1.401/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.774/2017, que solicita a troca de toda a
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Rafael
Cassetari, Rua José Corrêa Custódio, Rua Sebastião Miranda, Rua José Ferreira
Filho, Rua Hermínia Bonetti Sândano, Rua Jerônimo Althero Filho, Rua Vanderlei
Querino da Silva, Rua Prof. Francisco Dias Negrão e da Praça Heráclito Sândano Vila Sândano. 1.402/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 695/2018, que
solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão das Ruas Abrahão Abujamra, Jorge Silvestre, Tenente José Schimidt Filho,
Wilson Martins, Mário Tolotto, Felipe Palácios, Francisco Robles Godoy, Gonçalo
Ferreira de Moraes, Francisco de Vecchi Filho, Aristides Viana, Antônio Fernandes
Grillo, Manoel Joaquim Benatto, Antônio José de Camargo, Alberto Uliana, Antonio
Joaquim Ferreira, Maria Virgínia Leite Monteiro, Augusta Wenig e nas ruas do
entorno das Praças Humberto Mella, Dr. Ovídio Portugal de Souza, Prefeito Dr.
Teodoreto Ferreira Gomes, Prof. Aparecido Gonçalves Lemos, Santa Tereza de Jesus
Jornet e Toshio Tone. 1.403/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 111/2018,
que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá, das Ruas Francisco Vidal, Pedro
Fernandes Sândano, Prof. Francisco Dias Negrão, José Corrêa Custódio, Olívio
Minucci, Vanderlei Querino da Silva, José Ferreira Filho, Rafael Cassetari, Sebastião
Miranda, Benedito Perino, Wilson de Souza, Alziro Alves da Silva, Manoel dos Reis,
Cesira Sândano Migliari, Antônio Zaki Abucham e Abdallah Abujamra e da Praça
Heráclito Sândano. 1.404/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 492/2021,
que solicita reurbanização e revitalização da Praça Heráclito Sândano.
Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.405/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar as rotatórias construídas na Rua
Rufino Benitez, Jardim Cristal, e na Avenida Vitalina Marcusso, no Jardim das
Paineiras. Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.406/21 -

Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma ambulância
exclusiva para atendimento da saúde de crianças. 1.407/21 - Requer informações
sobre a possibilidade de se disponibilizar atendimento pediátrico na UBS "Dr. Hélio
Migliari", com funcionamento 24 horas ou até a meia-noite. Requerimento dos
Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Giovanni Gomes de Carvalho Anísio
Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada: 1.408/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar uma sala exclusiva para atendimento de pais de
crianças autistas e especiais. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 1.409/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
academia ao ar livre e brinquedos para as crianças na Praça Marcelo Coelho
Guttierrez, situada entre as Alamedas Thomas Frazatto e José da Cruz Thomé Jardim Santa Fé. Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.410/21
- Requer informações sobre o programa "Viva Leite", tendo em vista que o objetivo
principal desse programa é oferecer um complemento alimentar seguro e de valor
nutritivo às crianças de baixa renda. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 1.411/21 - Requer informações sobre a existência de projeto e cronograma
de execução para a instalação de um Ecoponto no Município. 1.412/21 - Requer
informações sobre o atendimento aos Requerimentos n°s 1.811/2020, 1.125/2019 e
444/2017, que requerem informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à implantação de conversão livre à direita na Rua do Expedicionário, no
cruzamento com a Rua São Paulo, sentido ao Clube Atlético Ourinhense, conforme
respostas datadas de 19/11/2020, 13/05/2019 e 23/03/2017. 1.413/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação n° 731/2020, que solicita substituição da iluminação
pública por lâmpadas LED em toda a extensão dos seguintes logradouros: Avenida
Joana Bacon Amadeu, Travessa Noé Fernandes dos Santos, Avenida Domingos
Camerlingo Caló, Avenida Gastão Vidigal, Avenida Choso Misato, Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, Avenida Profa. Celestina de Castro Cintra, Avenida Renato da
Costa Lima, Avenida Miguel Cury, Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes,
Avenida Sidney Marcondi, Avenida Anel Viário, Avenida Vereador Múcio Correia da
Silva, Avenida Dr. Francisco José Hial, Avenida José Esteves Mano Filho, Avenida
Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino", Avenida Unsaku Ito, Avenida Armando
Silva, Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, Avenida Comendador José Zillo,
Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite" e Avenida Hassib Mofarrej.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.414/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar academia da saúde e playground na
Praça Heráclito Sândano, na Vila Sândano. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 1.415/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação de n° 592/2018, que
solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas José
Martins Santana, Clorivaldo Migliari, Carlos Eduardo Devienne, Serafim Signorini e
João Fiorini e da Avenida Hassib Mofarrej, no trecho entre os nº s 384 e 2.007 - Nova
Ourinhos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.416/21 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a pista de caminhada e
implantar academia da saúde em torno do lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá (FAPI). Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.417/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.002/2018, que solicita a instalação de

cobertura de ponto de ônibus na Rua Domingos Jorge, defronte ao nº 225 - Jardim
Quebec. 1.418/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 49/2020, que
solicita informações sobre as providências pelo setor responsável da Prefeitura
Municipal, a respeito de imóvel localizado na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, ao lado
do nº 437. 1.419/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.969/2018, que
solicita melhorias na Praça João Zaparolli, na Vila Boa Esperança, tais como: ligar
bebedouro e substituir a iluminação pública por lâmpadas de LED. 1.420/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.741/2018, que solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça dos Comerciários - Jardim São
Judas Tadeu. 1.421/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade de se reformar ou reconstruir o
muro e a calçada em torno do Campo de Futebol Djalma Baía e do Ginásio Municipal
de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho". 1.422/21 - Requer informações,
junto ao Setor de Engenharia de Tráfego e Trânsito, sobre a possibilidade de se
instalar cobertura, banco e sinalização de solo nos pontos de ônibus das Ruas Barão
do Rio Branco, Eduardo Peres, Dr. Antônio Prado (em toda a sua extensão onde há
ponto de ônibus), Duque de Caxias, Raul Pinto da Fonseca, Marieta de Oliveira
Vianna e Silva, Cardoso Ribeiro, José Galian Blasco, Joaquim de Azevedo Jornalista (nos dois pontos), José Pedroso, Prof. Cândido Barbosa Filho, José Luiz
Lemos Medalha, Gonçalves Ledo, Paschoal Henrique, Irineu Pereira da Silva (nos
dois pontos) e Ataliba Leonel, bem como das Avenidas Jacinto Ferreira de Sá, Miguel
Cury e Henrique Migliari. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada
1.423/21 - Requer informações sobre o atendimento à Indicação n° 382/2021 e ao
Requerimento n° 1.027/2021, que solicitam recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Narciso Migliari, Vila Nova Sá. 1.424/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 98/2021, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico na Rua Jorge Tibiriçá. 1.425/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se adaptar o consultório odontológico da UBS "Profa. Ercília Siqueira Hernandes"
- Vila Margarida - para atender às necessidades de pessoas com deficiência.
Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias: 1.426/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir rampa de acesso para cadeirantes e
deficientes físicos na Rua Justino Carnevalle, próximo ao nº 402, bem como
rebaixamento de guia em frente ao mesmo local para acesso de pessoas cadeirantes à
pista de caminhada. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.427/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.773/2017, que solicita a troca de toda a
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Eurico
Amaral Santos, Abdallah Abujamra, Júlio Zaki Abucham, Cesira Sândano Migliari,
Clóvis de Araújo Macedo Filho, Sebastião Miranda, Olívio Minucci, Salvador
Lozano, Jefferson Ed Eloy e Ezequias Nogueira de Souza, da Praça Luiz Vaz de
Camões e da Avenida Fausto Matachana - Jardim América. 1.428/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.728/2017, que solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED ao redor da Praça Hermenegildo Zanotto - Vila Mano.
1.429/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.724/2017, que solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED ao redor da Praça Pedro de
Lima - O Pescador. 1.430/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.676/2017,

que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED nas praças
onde acontecem as “Feiras da Lua”. 1.431/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 601/2021, que solicita troca da cobertura em ponto de ônibus da Rua
Eurico Amaral Santos, próximo à Praça José Ferreira de Castro. Requerimento do
Vereador Éder Júlio Mota: 1.432/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, sobre quais medicamentos de alto custo em geral estão em falta
(insulinas e outros). 1.433/21 - Requer informações, com urgência, do Departamento
Regional de Saúde - DRS, sobre quais as justificativas do Estado referentes à falta do
medicamento TRESIBA e outros de alto custo. 1.434/21 - Requer informações da
Comissão de Saúde do Estado, representado pela Deputada Patrícia Bezerra PSDB
(presidente) e pelo Deputado Alex de Madureira PSD (vice-presidente), sobre quais
medidas adotadas referentes à falta de medicamentos de alto custo nas cidades que
são de responsabilidade do Departamento Regional de Saúde de Marília/SP.
Requerimento dos Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Roberta Stopa e Nilce
Araujo Garcia: 1.435/21 - Requer informações sobre o cumprimento da Lei
Municipal nº 6.372/2017, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal do
Bem Estar Animal e do Fundo Municipal do Bem Estar Animal. Requerimentos do
Vereador José Roberto Tasca: 1.436/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se criar um espaço mais digno e amplo, destinado especialmente para as
apresentações dos artistas de rua, dando-lhes melhores condições, suporte e
segurança em seus trabalhos. 1.437/21 - Requer informações sobre a possibilidade da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SAE), incluir em sua fatura o
histórico de pagamentos. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
1.438/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 392/2021, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias na iluminação
pública (lâmpadas de LED) na Rua Benedito Lopes Silva, na Vila Nossa Senhora de
Fátima. 1.439/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 394/2021, que
requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento
asfáltico, bem como recomposição de guias e sarjetas, em via pública sem
denominação, situada entre as Ruas Dario Alonso e Pedro Migliari "Tico". 1.440/21 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 465/2021, que requer informações
sobre a possibilidade de se priorizar a vacinação contra o Covid-19 aos Catadores de
Lixo Domiciliar. 1.441/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 483/2021,
que requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução da revitalização
da Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário). 1.442/21 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 487/2021, que requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de revitalização da Praça Jornalista Maurício de Lacerda
Farah - Vila Soares. 1.443/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
541/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
revitalização da Praça Benedicto Simão Raymundo - Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. 1.444/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
543/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
revitalização da Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. 1.445/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
568/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de

revitalização na área da Associação de Moradores da Vila São Luiz (Praça Dr. João
Bento). Requerimento dos Vereadores Luiz Donizetti Bengozi e Valter do
Nascimento: 1.446/21 - Requer informações do Deputado Estadual Ricardo
Madalena sobre a possibilidade de intervir junto ao Departamento de Estradas de
Rodagem - DER-SP - para que sejam feitas melhorias em todo o trecho da Rodovia
Mello Peixoto. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.447/21 - Requer
informações sobre o atendimento ao Requerimento nº 300/2021 e à Indicação nº
1.607/2017, que solicitam a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas). Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.448/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 809/2021, que solicita, com urgência, obras de recuperação no balanção
de concreto situado no cruzamento entre as Ruas Duque de Caxias e Japão. 1.449/21
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 781/2021, que solicita, com urgência,
obras de recuperação no balanção de concreto situado no cruzamento entre as Ruas
Dr. Antônio Prado e Rua Japão. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.450/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 232/2019, que solicita
recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão das Ruas Alberto Fernandes Grillo, Bernard Bozon Verduraz (Francês),
Capitão Claudecir Zanetti, Carlos Machado, José Campos de Azevedo, Seis, Sete e
Três, da Travessa Um e da Praça Pedro de Lima - O Pescador - Jardim Nazareth.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.451/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Estadual da Casa Militar e Defesa Civil, sobre a
possibilidade de doação de um veículo Pick Up (Equipado) para utilização da Defesa
Civil. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.452/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar revitalização, bem como troca de
toda a iluminação por LED, poda de todas as árvores, pintura em todos os bancos e
melhorias em todo calçamento das Praça Humberto Mella, Praça Dr. Ovídio Portugal
de Souza, Praça Prefeito Dr. Teodoreto Ferreira Gomes, Praça Prof. Aparecido
Gonçalves Lemos e a Praça Santa Tereza de Jesus Jornet. Requerimento dos
Vereadores Luiz Donizetti Bengozi e Valter do Nascimento: 1.453/21 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 343/2021, que requer informações sobre a
possibilidade do Deputado Estadual Ricardo Madalena, intervir para a liberação de
recursos (Emendas), visando à execução de obras de iluminação em todo trecho da
Rodovia Mello Peixoto. Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.454/21 - Requer informações sobre
quem são os responsáveis pelo descarte dos resíduos materiais de Raio-X, bem como
para onde são destinados. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
1.455/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 629/2021, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização viária de solo
nos bairros: Jardim Paris, Jardim Itamaraty, Jardim Oriental e Jardim Imperial; Vila
Nossa Senhora de Fátima, Vila Musa, Vila Adélia, Vila Odilon, Vila São José e Vila
São Francisco; Parque Pacheco Chaves, Loteamento Waldomiro Amaral Mello e
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento dos
Vereadores Raquel Borges Spada, Alexandre Araújo Dauage, Anísio Aparecido
Felicetti e Giovanni Gomes de Carvalho: 1.456/21 - Requer informações sobre a

possibilidade de se realizar contratação emergencial de psicólogos para
atendimento/apoio aos pais ou responsáveis por filhos autistas. Requerimento da
Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.457 - Requer informações da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL) sobre a deficiência de atendimento em casos de
emergência. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente.
A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicação do
Vereador Valter do Nascimento: 1.231/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na
Rua Barão do Rio Branco, defronte ao nº 173 (Barra Funda). Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 1.232/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda extensão da Rua Aurora Gonçalves
Custódio, no Jardim Oriental. 1.233/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Anna Raymunda
Natale, no Jardim Oriental. 1.234/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa buracos" em toda a extensão da Rua Olavo Migliari - Jardim Ouro
Verde. 1.235/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa
buracos" em toda a extensão da Rua Mário Gambale - Jardim Ouro Verde. 1.236/21 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa buracos" em toda a
extensão da Rua Patrícia Braz Nascimento - Jardim Ouro Verde. 1.237/21 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Augusto Cardoso de Moura - Jardim Ouro Verde. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.238/21 - Solicita recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Rui Barbosa. Indicações do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.239/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua
Vanderlei Costa - Jardim São Silvestre. 1.240/21 - Solicita troca de lâmpada
inoperante na Rua Alcides Chierentin - Jardim Anchieta. 1.241/21 - Solicita troca de
lâmpada inoperante na Rua José Oliveira da Silva - Vila Brasil. 1.242/21 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Júlio Mori, próximo ao nº 662. 1.243/21
- Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Tibúrcio Silveira - Vila Musa.
1.244/21 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Hermínia Bonetti
Sândano - Vila Sândano. Indicação do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
1.245/21 - Solicita construção de pista de caminhada na Rua Manoel da Borba Gato,
ao lado do córrego. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.246/21 - Solicita,
com urgência, limpeza em bueiro situado na Rua Aleixo Garcia, próximo ao nº 72.
Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.247/21 Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Profa. Maria José Ferreira - Jardim
Santa Fé. 1.248/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Maria José Milani
- Residencial Vandelena Moraes Freire. 1.249/21 - Solicita troca de lâmpadas
inoperantes na Rua Narciso Migliari, próximo ao nº 1.030 - Vila Nova Sá. Indicação
do Vereador Valter do Nascimento: 1.250/21 - Solicita troca de lâmpadas na Rua
Antônio José de Souza, defronte ao nº 375, bem como na Rua Dr. Cássio Ciampolini,
defronte ao nº 161. Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.251/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Antônio Dias Ferraz,
no Jardim Santa Fé. 1.252/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes nas praças
Presidente Kennedy (Praça do Seminário), Marcelo Coelho Guttierrez (Alameda
Thomas Frazatto) e no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi. Indicação do

Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.253/21 - Solicita recuperação da sinalização
viária na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, cruzamento com a Rua Abdallah
Abujamra, no Loteamento Jardim América II. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 1.254/21 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua José de Bastiani - "Expedicionário", no
Jardim Oriental. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.255/21 - Solicita
pintura de sinalização de solo nas Ruas Celestino Lopes Bahia e Lourenço Jorge, nas
proximidades da EE "Prof. Francisco Dias Negrão" - Vila São Luiz. A Segunda
Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador
Fernando Rosini: 342/21 - De congratulações ao Instituto Espaço Crescer, que há
mais de seis anos vem fazendo parte do desenvolvimento educacional das crianças de
Ourinhos. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 343/21 - De pesar pelo
falecimento de Maria Helena Saad. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
344/21 - De congratulações à Lotérica Duque de Caxias, pelos 11 anos de serviços
prestados em nosso Município. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo:
345/21 - De congratulações à Igreja Batista de Ourinhos, pelos relevantes trabalhos
realizados com fé, amor e dedicação à população ourinhense e região. Moção da
Vereadora Nilce Araujo Garcia: 346/21 - De congratulações e aplausos ao Sr.
Anderson Antonio Deziró (mais conhecido como Tuim), gerente da farmácia Droga
Mais Brasil, pela dedicação que vem mostrando, já há muitos anos, aos animais
abandonados em nosso município. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada:
347/21 - De congratulações ao Grupo Colméia, pelo excepcional trabalho realizado
em nosso Município, com o oferecimento de diversos cursos, tais como: tricô, crochê,
pintura, ponto-cruz, costura, ponto-fita, macramê, dentre outros, dando oportunidade
de aprendizagem e aperfeiçoamento a pessoas carentes de nossa sociedade. Moção
do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 348/21 - De congratulações à Bicicletaria
Ciclo Machado, pelos relevantes serviços prestados ao Município, disponibilizando
produtos e serviços de qualidade, bem como a oportunidade às pessoas que queiram
uma vida mais saudável e, ainda, contribuir com o nosso meio ambiente. 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 Éder Júlio Mota do Requerimento nº 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 o Senhor Vereador Éder Júlio Mota do
Requerimentos nº s 1.432, 1.433 e 1.434/21; a Senhora Vereadora Raquel Borges
Spada da Moção nº 347/21 e dos Requerimentos nº s 1.394, 1.408 e 1.423/21; a
Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia do Requerimento nº. 1.457/21 e a Moção nº
346/21; o Senhor Vereador Cícero de Aquino do Requerimento nº 1.454/21. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Luiz Donizetti Bengozzi solicitou a retirada do
Requerimento nº 1.440/21 e o Senhor Vereador Giovanni Gomes de Carvalho
solicitou a retirada do Requerimento nº 1.456/21 da pauta. Não havendo mais pedido
de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.392 a
1.457/2021 e as Moções nº s 342 e 344 a 348/2021, com exceção das matérias

destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre Araújo
Dauage e José Roberto Tasca. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo
suspendeu a sessão para fazer o uso da palavra e solicitou que o Vice-Presidente
Fernando Rosini assumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade
da discussão das matérias. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Santiago
de Lucas Angelo, Cícero de Aquino e Nilce Araujo Garcia. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de Luca Angelo reassumisse a
presidência. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade da discussão das matérias.
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. Dando continuidade,
o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias remanescentes das 28ª e 30ª
Sessões Ordinárias e os destaques da presente sessão. Foi dada a continuidade da
discussão do Requerimento nº. 1.314/2021 de autoria do Vereador Alexandre
Florencio Dias que requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre
o projeto-piloto da criação do ambulatório de feridas. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Alexandre Florencio Dias, Roberta Stopa, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 1.318/2021 de autoria do Vereador Cícero de Aquino
que requer informações, através de cópias, de documentos que comprovem os gastos
citados no Projeto de Lei n° 06/2018 (Lei nº 6.418/2018), que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A, até o valor
de R$ 5.000.000,00, nos termos da Resolução CMN n° 4.589, de 29 de junho de
2017, destinados à infraestrutura viária e mobilidade urbana da gestão e iluminação
pública, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Cícero de Aquino. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº. 326/2021 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada de congratulações à Vereadora Juliana Aparecida
Raucci Reis, da cidade de Canitar-SP, que começou o Projeto MADE nº 869/2021,
que foi aprovado no dia 19 de abril de 2021. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocada em discussão a
Moção nº. 331/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada de congratulações
à ADO - Associação dos Diabéticos de Ourinhos, por ser escolhida para realizar
testes de equipamentos de última geração aprovados pela ANVISA em medição de
glicemia. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADA por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.365/2021 de autoria
da Vereadora Roberta Stopa que requer informações quanto à possibilidade de se
organizar a vacinação contra a COVID-19 em Ourinhos de maneira que seja
divulgado, previamente, um calendário semanal das ações. Fizeram o uso da palavra

os Senhores Vereadores Roberta Stopa e José Roberto Tasca. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 1.370/2021 de autoria do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti que reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 01/2021 que
solicita revitalização da rotatória situada na confluência entre a Rua Vicente Ernesto
de Lucca, Rua Antônio Bonifácio, Rua Noboru Endo e Rua Adalberto Dias Bogado,
no Jardim Anchieta. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e José Roberto Tasca. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 1.378/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva que requer informações sobre o que acontecerá com os
funcionários efetivos da Superintendência de Água e Esgoto em caso de concessão.
Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
1.384/2021 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que requer informações sobre a
possibilidade de se elaborar projeto para construção de praça em terreno da Rua
Zaida Pontara de Souza (Rua 10), no Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi, a fim de facilitar a viabilização de recurso visando a realização dessa
benfeitoria tão clamada pela referida população. Fizeram o uso da palavra os Srs.
Vereadores Éder Júlio Mota e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº. 341/2021 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada de congratulações ao Sindicato Rural de Ourinhos,
ao SENAR e à arquiteta Ana Carolina de Oliveira Miranda, pelo oferecimento de
curso gratuito, em parceria com o Projeto Revitalizando em Famílias. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em votação, APROVADA por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.394/2021 de autoria
dos Vereadores Raquel Borges Spada e Santiago de Lucas Angelo que requer
informações quanto à possibilidade de se desconsiderar, no cômputo do período
aquisitivo de licença prêmio, os dias em gozo de tratamento de licença-saúde
motivada por casos de COVID-19. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.408/2021 de autoria dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage,
Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada que requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar uma sala exclusiva para atendimento de pais de
crianças autistas e especiais. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 1.423/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que
requer informações sobre o atendimento à Indicação n° 382/2021 e ao Requerimento
n° 1.027/2021, que solicitam recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Narciso Migliari, Vila Nova Sá. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 1.432/2021 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que
requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais

medicamentos de alto custo em geral estão em falta (insulinas e outros). Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.433/2021 de autoria
do Vereador Éder Júlio Mota que requer informações, com urgência, do
Departamento Regional de Saúde - DRS, sobre quais as justificativas do Estado
referentes à falta do medicamento TRESIBA e outros de alto custo. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.434/2021 de autoria
do Vereador Éder Júlio Mota que requer informações da Comissão de Saúde do
Estado, representado pela Deputada Patrícia Bezerra PSDB (presidente) e pelo
Deputado Alex de Madureira PSD (vicepresidente), sobre quais medidas adotadas
referentes à falta de medicamentos de alto custo nas cidades que são de
responsabilidade do Departamento Regional de Saúde de Marília/SP. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Fim do 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. Não havendo matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Roberta Stopa, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Giovanni Gomes de Carvalho, Éder Júlio Mota, Alexandre
Araújo Dauage e Fernando Rosini. Fim do horário regimental, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Trigésima 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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