ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e treze
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 Terceira 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 pelos falecimentos do Sr. Aparecido Vida Leal e do Sr. Amarildo
Geraldo de Souza. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Aurora Oliveira Volete. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento da Sra. Roseli. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Nilce Araujo
Garcia solicitou um minuto de silêncio para todos os animais falecidos por falta de
atendimento e em homenagem ao dia quatro de outubro, Dia dos Animais e do Santo
São Francisco de Assis (protetor dos animais). Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
José (Seu Zé do suco). Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores, o Sr.
Presidente declarou um minuto de silêncio com profundos sentimentos de todos os
membros desta Casa de Leis para todos os familiares e amigos dos munícipes citados.
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. A seguir, o Senhor Presidente colocou em
votação a Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por
unanimidade. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do resumo dos ofícios recebidos: Ofício
Ofício OFC-DR7-0331/2021, do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER,
DER, em resposta ao
Requerimento nº 39/2021, do Vereador Anísio Felicetti. Ofício OFC-DR7-0338/2021,

do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER,
DER, em resposta ao
Requerimento nº 1.280/2021, do Vereador Anísio Felicetti. O Senhor Presidente
informou que os Ofícios lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e
Assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos regimentais e
processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial
da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no gabinete
parlamentar de cada Vereador. O Senhor Presidente informou que, considerando a
leitura na Trigésima Primeira Sessão do Ofício nº 890/2021-PJG, da Promotoria de
Justiça de Guararapes/SP sobre Procedimento Administrativo que tramita na
Promotoria de Justiça de Infância e Juventude de Guararapes/SP envolvendo
Vereador do Município de Ourinhos, para conhecimento e deliberação, o qual será
encaminhado para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sendo que o mesmo
Vereador faz parte do Conselho faz-se necessário novo sorteio de um Vereador ou
Vereadora para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com fundamento
na legislação pertinente, que indica a composição com 03 (três) Vereadores
desimpedidos, observada a proporcionalidade partidária, conforme orientação jurídica
da casa. Excluindo o Presidente da Câmara, impedido de participar de Comissões
Permanentes, nos termos regimentais, bem como os Vereadores que já compõem o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, será colocado na urna os nomes dos
Vereadores remanescentes, desimpedidos para compor, com a finalidade de
desempenhar as atribuições, regimentalmente previstas. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou aos servidores da Secretaria da Casa os procedimentos de praxe e também a
presença dos Senhores Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho, José Roberto Tasca
e Valter do Nascimento para realizarem o sorteio do novo membro a compor o
Conselho De Ética e Decoro Parlamentar. Realizado o sorteio, o Senhor Presidente
informou que a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada é a nova integrante e solicitou à
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em exercício, Vereadora
Roberta Stopa, que comunique à Mesa Diretora sobre a Eleição do novo VicePresidente em momento oportuno. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou que
foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 80/2021 do
Vereador Santiago de Lucas Angelo que dispõe sobre denominação de sala do prédio
da Câmara Municipal (Departamento de Administração "Manoel de Jesus Ângelo").
Projeto de Decreto Legislativo nº 6/2021 dos Vereadores Raquel Borges Spada e
Giovanni Gomes de Carvalho que concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao Sr.
Norberto de Souza Paes pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à
comunidade do município de Ourinhos, bem como pela dedicação e carinho com a
nossa população como diretor clínico e médico da Unidade de Oncologia de
Ourinhos. O Senhor Presidente informou que 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 73 e 77/2021: Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 73/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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
setembro de 2021. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente; Alexandre Florencio Dias
– Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 77/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, que dispõe sobre a proibição de nomeações
de cargos comissionados ou de funções de confiança para condenados por violência
contra a mulher em âmbito municipal, 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 setembro de 2021. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente;
Alexandre Florencio Dias –Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Os projetos
cujos pareceres foram lidos poderão ser encaminhados às demais comissões para
elaboração dos respectivos pareceres. Em seguida, foram apresentadas as matérias
relativas à 33ª. Sessão Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.517/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas
denominativas em todas as ruas do Jardim Santos Dumont. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.518/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Segurança Pública, quanto à possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória situada entre a Avenida Henrique Migliari e a Rua
João Garbim. 1.519/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, quanto à possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória situada entre a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a
Rua Rafael Cassetari. 1.520/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, quanto à possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória situada entre as Ruas Vicente Ernesto de Lucca,
Adalberto Dias Bogado, Antônio Bonifácio e Noboru Endo. 1.521/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, quanto à
possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na rotatória situada entre
as Ruas Francelina Grossi Archangelo, Vereador Antônio Goes e Manoel Vieira
Júnior. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.522/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se convocar assistentes sociais que realizaram o
último concurso. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.523/21 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento nas três rotatórias da
Avenida Gastão Vidigal, situadas nos seguintes cruzamentos: com a Rua Rio de
Janeiro, com a Avenida Dr. Altino Arantes, e também com as Ruas José Justino de
Carvalho e José Galvão. 1.524/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória situada entre as Ruas Hermínio Joaquim dos
Remédios, Vicente Ernesto de Lucca, Maria Pulcinelli Pelegrino e Felismino

Fernandes dos Santos. 1.525/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória situada entre a Rua do Expedicionário e a Avenida
Presidente Dr. Getúlio Vargas. 1.526/21 - Requer informações sobre a existência de
projetos, ações ou cronograma de execução, a ser desenvolvido na infraestrutura de
toda a extensão das ruas do Jardim Itaipava. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.527/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 856/2021,
que solicita limpeza e canalização do Córrego Água da Veada. 1.528/21 - Requer
informações quanto à possibilidade de se efetuar revitalização na Praça da Área 13,
paralela à Rua Manoel da Borba Gato, no Jardim dos Bandeirantes, realizando
melhorias como instalação de playground e iluminação pública, construção de pista
de caminhada e jardinagem no local. 1.529/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.199/2021, que solicita construção de balanção de concreto no
cruzamento da Rua Vereador Adelino Breve com a Rua Sebastiana Cândida de Paula
Carvalho, no Jardim Josefina. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.530/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.744/2017, que solicita a
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das
Ruas Prefeito Eduardo Salgueiro, Don José Marello, Stellio Machado Loureiro,
Joaquim Pedroso, José Felipe do Amaral, Machado Florence e Ângelo Sedassari.
1.531/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública,
sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na rotatória
localizada na Rua José Onivaldo Taioque, confluência com a Rua Serafim Motta e
Rua Três, no Jardim Itamaraty. 1.532/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória localizada na Rua José Robles Agrela, confluência
com as Ruas Maria Anunciação Jardim, Lauro Zimmermann Filho e Padre Bento - O
Apóstolo da Caridade, no Jardim Itamaraty. 1.533/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar
câmeras de videomonitoramento na rotatória localizada na Rua Maria do Carmo
Ferreira Matozinho, confluência com as Ruas Evaristo Zanutto - "Gaúcho", José
Murilo e Helena Biazon Saladini, bem como na rotatória localizada na Rua José
Murilo, confluência com a Rua José Rodrigues de Freitas. 1.534/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na rotatória localizada na
Rua Henrique Terçariol, no cruzamento com a Rua Aparecida Ferroni Leide, na Vila
Operária. 1.535/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança
Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na
rotatória existente entre as Ruas Martins Quirino da Silva e Antônio Soares da Silva,
confluência com as Ruas Aparecida Ferroni Leide e Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, no
Jardim São Carlos. 1.536/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar estacionamento 45 graus no entorno da praça onde ocorre a "Feira da Lua",
no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.537/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se
recuperar e preservar as nascentes localizadas na Rua Rubem Ribeiro de Moraes -

Jardim Vale Verde, no trecho paralelo ao Córrego Águas das Furnas. 1.538/21 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, sobre a
possibilidade de se realizar a soltura de peixes no lago do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá (FAPI). Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.539/21 - Requer informações sobre a data do pagamento dos
retroativos aos servidores municipais. Requerimentos do Vereador José Roberto
Tasca: 1.540/21 - Requer informações sobre a possibilidade de serem instaladas
torneiras, lavatórios e bebedouros no Complexo de Lazer Parque do Centenário “Dr.
Odayr Alves da Silva” (Lago da Nova Ourinhos - Royal Park), na Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, para que os munícipes possam beber água e fazer a higienização
das mãos. 1.541/21 - Requer informações sobre quais os valores gastos em
publicidade relacionados à Prefeitura Municipal, com o canal de TV GRPTV, da
cidade de Ourinhos, no período de janeiro de 2020 a agosto de 2021. Requerimento
do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.542/21 - Requer informações sobre a
possibilidade da Prefeitura Municipal realizar parceria com empresas privadas, para
efetuar pintura/revitalização do pontilhão do Jardim Santos Dumont e instalar ponto
de hidratação (bebedouro), pois o mesmo serve de "Cartão Postal" para ciclistas que
trafegam pelo local. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.543/21 - Requer informações junto aos órgãos competentes sobre a possibilidade de
se desenvolver projeto e campanha de conscientização e incentivo aos pedestres para
que atravessem na faixa e respeitem placas de trânsito e semáforo. Requerimento
dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Nilce Araujo Garcia: 1.544/21 Requer a expedição de convite ao Coordenador de Serviços da CPFL Energia Ourinhos/SP, para esclarecer à população sobre os serviços prestados pela referida
empresa em situações de emergência e demais procedimentos. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.545/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Segurança Pública, sobre a possiblidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória situada entre as Ruas Vitório Christoni, Celestino
Lopes Bahia e Henrique Pontara. 1.546/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Segurança Pública, sobre a possiblidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória situada entre as Ruas Henrique Pontara e Profa.
Maria José Ferreira. 1.547/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, sobre a possiblidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória situada entre a Rua Profa. Maria José Ferreira, Rua
Maria Budai e Viela Oraldo Varalta. 1.548/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.651/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar estacionamento em 45 graus na Rua Paraná, entre as Ruas 9 de Julho e São
Paulo, próximo à Praça Melo Peixoto, esclarecendo, ainda, se houve estudo conforme
resposta datada de 1º de junho de 2017. 1.549/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar semáforo para pedestres no dispositivo instalado na
Avenida Domingos Camerlingo Caló, cruzamento com a Rua Salto Grande, bem
como a possibilidade de se instalar outro semáforo de duas fases em frente à entrada
da EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva" (igual ao instalado na Rua Antônio
Carlos Mori com Rua Paraná), sincronizado ao semáforo existente na esquina

próxima. Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.550/21 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar dedetização em praças e locais
públicos de nosso Município. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.551/21 - Requer informações a respeito das providências
adotadas para realizar o repasse do FUNDEB aos professores e se esse pagamento já
foi realizado. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.552/21 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento,
sobre a necessidade de se encerrar, com urgência, as queimadas recorrentes no
Ecoponto/depósito de galhadas da Estrada de Guaraiúva, haja vista que foram
instaladas câmeras de videomonitoramento para fiscalizar e mesmo assim as
queimadas vêm ocorrendo, acarretando assim transtornos aos moradores daquela
região. 1.553/21 - Requer informações junto à Administração Pública Municipal, à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, sobre quais estudos têm sido
realizados para que sejam encerradas as queimadas no ecoponto/depósito de
galhadas, localizado na Estrada de Guaraiúva. 1.554/21 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar
câmeras de videomonitoramento na rotatória da Rua Hermínio Joaquim dos
Remédios com a Avenida José Marques de Souza. Requerimento do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 1.555/21 - Requer informações sobre a possibilidade de
pagamento de Abono de Natal aos servidores públicos municipais ativos, inativos e
pensionistas da Administração Direta, Indireta e Autárquica, com objetivo de premiar
a dedicação do funcionalismo público municipal. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 1.556/21 - Requer informações das Secretarias Municipais de
Educação e de Saúde, bem como da Faculdade Estácio de Sá, sobre quando será
retomado o "Programa de Prevenção e Controle do Diabetes Através de Diagnóstico
Precoce nas Crianças e Adolescentes Matriculados na Rede Pública de Ensino",
instituído pela Lei Municipal nº 6.580/2020. Requerimento dos Vereadores Valter
do Nascimento e Luiz Donizetti Bengozi: 1.557/21 - Requer informações sobre o
cronograma de execução de calçamento em área da Municipalidade no trecho da Rua
Profa. Josefa Cubas da Silva, entre as Ruas Júlio Mori e Aleixo Garcia, no Jardim dos
Bandeirantes. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.558/21 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 361/2021, que solicita a instalação de
placas informativas, visando incentivar as pessoas a usarem as passarelas instaladas
na Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano do Município. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.559/21 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar uma Estação Elevatória de Esgoto no Jardim Itaipava. 1.560/21 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o Acessa São Paulo Programa de Inclusão Digital do Governo do Estado de São Paulo - nos bairros:
Jardim Itamaraty, Jardim Guaporé, Jardim Santos Dumont, Jardim Itaipava,
Residencial Recanto dos Pássaros, Residencial Oswaldo Brizola, Parque Pacheco
Chaves, Vila São Luiz, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini e
Loteamento Águas do Eloy. 1.561/21 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de

videomonitoramento na rotatória localizada entre as Ruas José Corrêa Custódio e
Clorivaldo Migliari. 1.562/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento na rotatória localizada entre as Ruas Amélia de Jesus Madeira,
Carlos Machado, Ricardo Otero e Alberto Fernandes Grillo. Requerimento do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.563/21 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar limpeza no Córrego Christoni, em trecho paralelo à Rua
Catarina Zaparoli Miranda, próximo ao nº 202 – Jardim Flórida. Os requerimentos
apresentados serão apreciados no presente expediente. A seguir, a Segunda Secretária
realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Cícero de Aquino:
1.277/21 - Solicita a instalação de iluminação pública na Rua Juan Vidal Santos Jardim Itaipava, ao lado da Kikuchi. Indicações do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.278/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Avenida
Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº 679. 1.279/21 - Solicita troca de lâmpada
inoperante no cruzamento da Rua Narciso Migliari com a Rua Espírito Santo.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.280/21 - Solicita instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Júlio César Acosta Chimenes, na Vila
Nossa Senhora de Fátima. 1.281/21 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Prof. Mário Ferreira.
Indicações do Vereador Fernando Rosini: 1.282/21 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rodovia Mello Peixoto. 1.283/21 - Solicita recapeamento asfáltico na
Rua Eduardo Peres, no Loteamento Nova Christoni. 1.284/21 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua Enfermeiro José Augusto Ribeiro, no Loteamento Nova Christoni.
1.285/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Brasil, no Loteamento Nova
Christoni. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.286/21 - Solicita
urbanização e paisagismo no Sistema de Lazer 434 e 435, situado na Rua Cândido
Corrêa de Araujo com a Rua Santa Mônica, no Residencial Matioli. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.287/21 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa–buracos” em toda a extensão da Avenida
Comendador José Zillo. Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 1.288/21 Solicita troca de lâmpada queimada em poste da Rua Profa. Josefa Cubas da Silva,
defronte ao nº 84 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Indicação do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.289/21 - Solicita
instalação de iluminação pública na continuação da Avenida Sidney Marcondi, a
partir do cruzamento com a Rua Augustin Sangalli Breve até a entrada do Distrito
Industrial IV "André Cardoso". Indicação do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
1.290/21 - Solicita retirada de entulhos e galhadas na Rua Catarina Zaparoli Miranda,
próximo ao nº 202, às margens do Córrego Christoni. Indicação do Vereador
Fernando Rosini: 1.291/21 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Joaquim Garcia Leal, na Nova Ourinhos. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 1.292/21 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombofaixa) em ambos os sentidos da Avenida Domingos Camerlingo
Caló, defronte ao n° 2.820 (Multiconstruções). Indicação do Vereador Fernando
Rosini: 1.293/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua José Teixeira Penna - Nova
Ourinhos. 1.294/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Irmã Akemi Morita -

Nova Ourinhos. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.295/21 Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Antônio Batista da Silva
“Pernambuco”, defronte ao nº 247 - Ecoville. 1.296/21 - Solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua José das Neves Júnior,
próximo ao nº 327, no Jardim Matilde, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta
velocidade. 1.297/21 - Solicita substituição de diversas lâmpadas inoperantes em 4
(quatro) postes na Rua Maria de Paula Leite Moraes, a partir do nº 755 - Jardim
Anchieta. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.298/21 - Solicita
pintura de sinalização solo, bem como instalação de placa, indicando balanção de
concreto na Rua Vicente Leporace, cruzamento com Rua Francisco Masiero - Jardim
Josefina. A Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção
do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 355/21 - De congratulações à OAB Ordem dos Advogados do Brasil - 58ª Subseção Ourinhos, pelos 45 anos de
atividades, atuando pelos direitos humanos e sociais por uma sociedade mais justa e
igualitária. Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 356/21 - De
congratulações à empresa Tecnogás, pelos 35 anos de ótimos serviços prestados na
cidade de Ourinhos. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 357/21 - De
congratulações e aplausos a todos os servidores que atuaram no Hospital de
Campanha da COVID-19, pelos excelentes trabalhos prestados, demostrando muita
competência, coragem, determinação, prestatividade e zelo em suas atividades,
merecendo todo o reconhecimento desta Edilidade. Moção da Vereadora Roberta
Stopa: 358/21 - De congratulações e aplausos ao Jornal Debate de Santa Cruz do
Pardo, pelos 44 anos de jornalismo sério e competente. Moção do Vereador Cícero
de Aquino: 359/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Aparecido Vida Leal. Moção
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 360/21 - De pesar pelo falecimento de
Antônio Carlos Barbosa. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 361/21 - De pesar
pelo falecimento de Cláudio Marcelo Farina. As moções de congratulações lidas
serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se
aprovadas, na forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de
Aquino solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções
fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos
Senhores Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o
pedido, APROVADO por unanimidade. Fizeram pedidos de destaques a Senhora
Vereadora Roberta Stopa da Moção nº. 358/21; o Senhor Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva do Requerimento nº 1.539/21 e a Senhora Vereadora
Nilce Araujo Garcia do Requerimento nº. 1550/21. Não havendo mais pedido de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.517 a
1.563/21 e as Moções nº s 355 a 358/21, com exceção das matérias destacadas.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Anísio
Aparecido Felicetti e Roberta Stopa. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para
que o Vice-Presidente assumisse a presidência para que o mesmo fizesse o uso da
palavra. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade da discussão das matérias. Fez o
uso da palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo. Em seguida, a sessão foi
suspensa para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a
presidência. Reaberta a sessão, continuaram fazendo o uso da palavra os Senhores

Vereadores Éder Júlio Mota, Nilce Araujo Garcia, Cícero de Aquino (como líder de
partido), Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José
Roberto Tasca e Alexandre Araújo Dauage. Não havendo mais quem queira se
manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e
APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente informou ainda, que conforme
fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo
Municipal tem prazo de até 15 dias para responder as informações solicitadas através
de requerimentos. Logo após, o Senhor Presidente colocou em deliberação as
matérias destacadas da presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº.1.539/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que
requer informações sobre a data do pagamento dos retroativos aos servidores
municipais. 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.
1.550/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar dedetização em praças e locais públicos de nosso
Município. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº. 358/2021 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa de congratulações e aplausos ao Jornal Debate de Santa
Cruz do Pardo, pelos 44 anos de jornalismo sério e competente. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Na sequência, fizeram o uso da palavra livre na
tribuna as Senhoras Vereadoras Roberta Stopa e Nilce Araujo Garcia. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador José Roberto Tasca solicitou do plenário a supressão do
intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos. O Senhor Presidente colocou
em deliberação o pedido, APROVADO por unanimidade. 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. Em seguida, 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, foi
colocado em discussão o Projeto de Resolução nº 18/2021 de autoria do Vereador
Alexandre Araújo Dauage que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Alexandre Araújo Dauage. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Aprovado o Projeto de
Resolução nº 18/2021 o Senhor Presidente designou os Senhores Vereadores
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias e Valter do Nascimento para,
sob a presidência do primeiro, integrarem a Frente Parlamentar em Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia e nenhum orador inscrito para a explicação pessoal, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Trigésima Terceira 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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