ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA 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 dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete
horas e cinco 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 Quadragésima Quarta
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de
Lucas Angelo. Para dar início aos trabalhos legislativos, o Primeiro Secretário
realizou a chamada 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, Raquel
Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a presente sessão ordinária e informou que de acordo com o Artigo
120 do regimento interno desta Casa de Leis os Srs. Vereadores estão convocados
para a Nona Sessão Extraordinária, a ser realizada após a presente sessão, para
apreciação dos Projetos de Lei nº s 90, 97, 98 e 106/2021 e dos Projetos de Lei
Complementar nº s 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30 e 31/2021. Em seguida, o Senhor
Presidente Santiago de Lucas Angelo solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Sebastião Silvério de Souza. Por questão de ordem, a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Sr. Aparecido Márcio Spada. O Sr. Presidente declarou um minuto de silêncio com os
profundos sentimentos dos membros desta Casa de Leis a todos os familiares e
amigos dos munícipes citados. Dando continuidade, foi colocada em votação a Ata da
Quadragésima Terceira Sessão Ordinária de 2021, APROVADA por unanimidade. O
Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava aberta a inscrição
para o uso da palavra no expediente devendo ser realizada junto à Segunda Secretária
e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada
junto à Segunda Secretária até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência,
até o início da Ordem do Dia. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimentos nº s 389 e
1.738/2021 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimentos nº s 877 e
1.352/2021 do Vereador Alexandre Florencio Dias; Requerimentos nº s 1.517, 1.543,
1.558, 1.566, 1.671, 1.684, 1.756,1.797, 1.804, 1.810, 1.815, 1.816 e 1.833/2021 do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº 659/2021 do Vereador Carlos

Alberto Costa Prado; Requerimentos nº s 747, 1.186, 1.397, 1.477, 1.478, 1.526,
1.536, 1.549, 1.580, 1.618, 1.636, 1.638, 1.670, 1.676, 1.689, 1.703, 1.704, 1.745,
1.754, 1.755, 1.760, 1.763, 1.771, 1.784 e 1.794/2021 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº s 976 e 1.802/2021 do Vereador Éder Júlio Mota Requerimentos nº
s 1.769, 1.770, 1.781 e 1.782/2021 do Vereador Fernando Rosini; Requerimentos nº s
1.273 e 1.775/2021 do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos nº s
1.272, 1.712, 1.715, 1.741 e 1.809/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva; Requerimentos nº s 1.798 e 1.845/2021 do Vereador José Roberto Tasca;
Requerimentos nº s 465, 1.157, 1.164, 1.304, 1.724 e 1.814/2021 do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi; Requerimentos nº s 1.016 e 1.774/2001 da Vereadora Raquel
Borges Spada; Requerimentos nº s 92, 599, 1.071, 1.243, 1.364, 1.591, 1.752 e
1.818/2021 da Vereadora Roberta Stopa; Requerimento nº 1.406/2021 do Vereador
Valter do Nasciment; Requerimento nº 1.313/2021 dos Vereadores Raquel Borges
Spada e Anísio Aparecido Felicetti; Requerimento nº 1.761/2021 dos Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada, Giovanni Gomes de carvalho,
Alexandre Araújo Dauage, Luiz Donizetti Bengozi e Valter do Nascimento. Ofício nº.
0976/2021, da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos-SP, que encaminha
Moção de repúdio nº. 001/2021 em desfavor do Governador do Estado de São Paulo;
Ofício SMPF – nº 143/2021, da Secretaria Municipal de Finanç as, que encaminha
boletins de caixa e diários de tesouraria da Prefeitura Municipal, referentes ao
período de 01/11/2021 a 30/11/2021, dos nº s 206 ao 225; Ofício n° 525/2021,
oriundo da Gerência Executiva de Governo – Bauru da Caixa Econômica Federal,
comunicando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 8.750.000,00 (oito
milhões, setecentos e cinquenta mil reais) ao município de Ourinhos no âmbito do
Programa Finisa; Ofício s/nº, oriundo da Câmara Municipal de Assis-SP, que
encaminha a Moção nº 928/2021, de autoria do vereador Gerson Alves; Nota de
Repúdio da vereadora Juliana Cardoso, da Câmara Municipal de São Paulo-SP, pela
forma a qual o Senhor Procurador João Paulo Penha tratou a vereadora Roberta Stopa
no dia 29 de novembro do ano corrente; Nota de Apoio do Doutor João Paulo
Petrechi, procurador jurídico do município de Cambará-PR, aos Doutores João Paulo
Penha e Guilherme do Carmo Miraglia em relação ao fato ocorrido na sessão do
último dia 29 de novembro de 2021; Nota de Apoio das procuradoras Débora
Gonçalves Tomita e Gabriela Lopes Cirelli , da Câmara Municipal de Cambará-PR,
aos Doutores João Paulo Penha e Guilherme do Carmo Miraglia, em relação ao fato
ocorrido na sessão do último dia 29 de novembro de 2021; Nota de Apoio da Doutora
Luana Cristina da Silva Magnoni , procuradora da Câmara Municipal de Taguaí-sp,
manifestando solidariedade aos Doutores João Paulo Penha e Guilherme do Carmo
Miraglia, em relação ao fato ocorrido na sessão do último dia 29 de novembro de
2021. 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 comunicou que foi
apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei Complementar nº 28/2021
procedente do Prefeito Municipal que altera os Anexos I, IV e VI da Lei

Complementar nº. 1.071, de 10 de março de 2020 e dá outras providências. O Senhor
Presidente informou que a matéria apresentada será encaminhada 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 ao Projeto de Lei nº
97/2021 e ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2021 bem como do parecer
favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente emitido ao
Projeto de Lei Complementar nº 21/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça
e Redação ao Projeto de Lei nº 97/2021. Senhor Presidente após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que autoriza convênio de cooperação técnica com a União, representada
pela Superintendência da Receita Federal da 8ª Região Fiscal, 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 dezembro 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 20/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 650, de 18 de maio de
2010, que dispõe sobre a doação de área com benfeitorias em favor do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, destinado a implantação de uma
escola para realização de cursos de formação profissional, programas de treinamentos
e programas de aperfeiçoamento destinados a jovens e adultos 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
dezembro de 2021, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator, Alexandre
Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei
Complementar nº 21/2021. 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 Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar sendo portanto
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 16 de
dezembro de 2021, Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente-Relator, Cícero de
Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Na sequência, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer com
alteração da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 90/2021:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 90/2021.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa da Vereadora Roberta Stopa, que institui a CIPTEA (Carteira de
Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), no município de
Ourinhos, esta Comissão observou ser necessária a correção da Ementa para “Dispõe

sobre a CIPTEA (Carteira de Identidade de Pessoa com Transtorno do Espectro
AUTISTA), no Município de Ourinhos.”. Sugerimos também a melhora no art. 1º
para “A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
(CIPTEA) no município de Ourinhos tem como finalidade garantir atenção integral,
pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e
privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social, conforme
Leis Federais 10.048/2000 e 13.977/2020”. Por fim, no art. 2º, indicar o órgão
responsável por analisar e expedir a Carteira “Art. 2º. A CIPTEA será expedida
mediante requerimento protocolado junto ao órgão responsável pela execução da
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista no Município, acompanhado de relatório médico, com indicação do código da
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(CID), e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: [...]”. Assim, desde que
realizadas as alterações apontadas acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2021, Anísio Aparecido
Felicetti – Presidente-Relator, Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder
Júlio Mota – Membro. Lido o parecer e por contar com as necessárias alterações nos
artigos 1º e 2º do referido projeto foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer com
alteração da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 98/2021:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 98/2021.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que institui a Política Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Ourinhos, estabelece os
componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
– SISAN, criado pela Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, bem como
fixa as diretrizes para o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá
outras providências, esta Comissão observou ser necessária a correção da lei
revogadora do artigo 28, uma vez que na justificativa do projeto prevê a revogação
total da Lei 4.759/2003, e não apenas de suas alterações trazidas na Lei 4.870/2004,
conforme consta no referido artigo. Assim, a redação do artigo 28 passa a ser “Art.
28. Revoga-se a Lei nº 4.759, de 18 de junho de 2003.” Assim, desde que realizada a
correção apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2021, Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente-Relator, Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Lido o parecer e por contar com as necessárias alterações no artigo 28 do
referido projeto o Sr. Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade.
Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer com alteração
da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei Complementar nº
21/2021: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº 21/2021. 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, esta
Comissão observou ser necessária a correção do caput do artigo, em específico no
que trata das “ferrovias”, uma vez que a Lei Federal 13.913/2019, faculta ao

Município, por lei local, a redução da extensão de faixa não edificável de 15 (quinze)
para 5 (cinco) metros, somente para aquelas lindeiras as rodovias, não podendo se
proceder a diminuição da extensão da faixa não edificável para aquelas lindeiras as
ferrovias, conforme orientação jurídica, sendo que a nova redação ficaria: “Art. 128.
É obrigatória a reserva de faixa não edificante ao longo das faixas de domínio das
linhas de transmissão de energia e ferrovias com largura mínima de 15 (quinze)
metros de cada lado e das rodovias de 5 (cinco) metros de cada lado.” Assim, desde
que realizada a correção apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo
Melhor Juízo. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2021. Anísio Aparecido
Felicetti – Presidente-Relator, Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder
Júlio Mota – Membro. Lido o parecer e por contar com as necessárias alterações no
artigo 1º do referido projeto o Sr. Presidente colocou em votação, APROVADO por
unanimidade. Os projetos cujos pareceres acabam de ser lidos poderão ser
encaminhados as demais comissões desta casa ou serem inseridos na Ordem do Dia
das próximas sessões. A seguir, foram apresentadas as matérias relativas à 41ª. Sessão
Ordinária de 2021. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.902/21 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 958/2021, que solicita substituição de lâmpada queimada
na Rua Deolinda Otero, defronte ao nº 162, no poste nº 15/557 - Jardim São Silvestre.
1.903/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.356/2021, que solicita
substituição de lâmpada inoperante em poste da Rua Liberdade, defronte ao nº 132.
1.904/21 - Requer informações sobre projeto e cronograma de execução de
recapeamento asfáltico na Avenida Horácio Soares. 1.905/21 - Requer informações
sobre projeto e cronograma de execução de recapeamento asfáltico na Rua Dr. Fariz
Salim Freua. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.906/21 - Requer lista de equipamentos e maquinários pertencentes à
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria. 1.907/21 - Requer
informações sobre quanto foi gasto pela Prefeitura anualmente com o Secretário
Sérgio Gaspar, tais como: salários, combustível com veículo oficial e telefone
corporativo (se possuir). 1.908/21 - Requer informações sobre a lista de remédios de
alto custo não entregues pelo Estado, ou com entrega atrasada à população de
Ourinhos. 1.909/21 - Requer informações sobre a função e horário de trabalho dos
funcionários da comunicação de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 1.910/21 - Requer informações sobre o cronograma para
construção de balanção de concreto no cruzamento da Alameda Conceição de Souza
Viana com a Rua Irineu Pereira da Silva, no Jardim das Paineiras. 1.911/21 - Requer
informações sobre o cronograma de execução de limpeza de bueiros e/ou "bocas de
lobo" localizados no cruzamento das Ruas Paraná e Lopes Trovão. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.912/21 - Requer informações sobre o
cronograma para execução de limpeza nos bairros do Município. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.913/21 - Encaminha minuta de projeto de lei
que sobre a criação do “Bolsa Atirador” para ajuda de custo para os atiradores do Tiro
de Guerra 02-026, objetivando auxiliar na renda familiar do jovem atirador e
subsidiar suas despesas básicas. Os requerimentos apresentados serão apreciados no
presente expediente junto com os requerimentos apresentados na 42ª e 43 sessões

ordinárias. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações:
Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.467/21 - Solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua Professor Jacy
Apparecido Mathias Negrão, próximo ao nº 1.053, visto o grande fluxo de veículos
que trafegam alta velocidade pela via pública. Indicação do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.468/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na
Alameda Ezequiel Rodrigues dos Santos, defronte aos nºs 48 e 88 - Jardim das
Paineiras. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.469/21 - Solicita a
substituição de diversas lâmpadas inoperantes em vários postes localizados na Praça
Ítalo Ferrari - Vila Odilon. Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.470/21 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Sargento Lázaro
Rodrigues de Araújo, Residencial Recanto dos Pássaros III. 1.471/21 - Solicita troca
de lâmpada inoperante na Rua Julio Beloto, em frente ao n° 162, Residencial Ville de
France II. A Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 467/21 - De congratulações à
Alliance Indústria Mecânica Ltda. pelos mais de 30 anos levando o nome de
Ourinhos para o mundo. 468/21 - De congratulações ao amado e mais antigo
vendedor ambulante de Ourinhos, Sr. Joel Morini, pelos mais de 35 anos de trabalho
em Ourinhos. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 469/21 - De pesar pelo
falecimento de José Luís Moraes Pedro. Moção da Vereadora Raquel Borges
Spada: 470/21 - De congratulações aos professores e equipe do Centro Cultural Tom
Jobim pelo lindo espetáculo apresentado por seus alunos no dia 9 de dezembro.
Moção da Vereadora Roberta Stopa: 471/21 - De congratulações à 10ª edição do
"Natal Feliz", que acontece no Residencial Recanto dos Pássaros. Moções do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 472/21 - De congratulações ao
Laboratório Santa Paula de Ourinhos pelos relevantes trabalhos prestados à
população de Ourinhos e região. 473/21 - De congratulações à empresa Colchões
Castor por levar o nome de Ourinhos à todo Brasil e empregar muitos ourinhenses.
474/21 - De congratulações à Indústria Mecânica Camachinho, pelos seus mais de 50
anos, trabalhando com eficiência e qualidade em seus serviços prestados. Moções do
Vereador Fernando Rosini: 475/21 - De congratulações ao Nego Radiadores que
desde de 2006 vem prestando serviços de qualidade voltado a radiadores e ventoinhas
na cidade de Ourinhos. 476/21 - De congratulações ao Sr. Roberto Valencio
(Robertinho) do Bacana Lanches que há mais de 22 anos vem servindo um dos
melhores lanches de Ourinhos. 477/21 - De congratulações à Central das Espumas
que há mais de 14 anos vem trabalhando com excelência no segmento de laminadora
e comércio na venda de espumas. Moções do Vereador Santiago de Lucas Angelo:
478/21 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Gomes Nogueira. 479/21 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Sebastião Silvério de Souza. Moção dos Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti, Santiago de Lucas Angelo, Fernando Rosini e Raquel
Borges Spada: 480/21 - De congratulações ao Centro de Atenção Psicossocial CAPS II - pelos excelentes serviços proporcionados através de atendimentos à saúde
de forma qualificada e humanizada, com grupos terapêuticos, oficinas de artesanatos
e geração de renda, atendimentos psicológicos, atendimento médico em psiquiatria,
etc. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente

junto com as moções apresentadas na 42ª e 43ª sessões ordinárias, enquanto as de
pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Apresentadas as matérias, o
Senhor Presidente 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
1.860 a 1.879/2021 e as Moções nº s 437 a 442 e 447 a 455/2021, remanescentes da
42ª sessão ordinária; bem como os Requerimentos nº s 1.880 a 1.901/2021 e as
Moções nº s 458 a 466/2021, remanescentes da 43ª sessão ordinária e os
Requerimentos nº s 1902 a 1913/2021 e as Moções 467, 468, 470 a 477, 480 e
481/2021 desta sessão ordinária. Não havendo quem queira se manifestar, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. O Senhor Presidente informou 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
destacadas remanescentes das sessões anteriores. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 1.863/21 de autoria dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e
Raquel Borges Spada que requer informações, junto ao Hospital do Câncer de
Ourinhos, visando esclarecer quais tipos de atendimento a instituição está
credenciada para prestar; e também sobre o limite disponível para pacientes de
Ourinhos (SUS e Sistema CROSS) que fazem radioterapia e quimioterapia. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 1.864/2021 de autoria
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.041/2021 que requer informações sobre a possibilidade de se
proceder, com urgência, melhorias na infraestrutura da Estrada Mauro Moura (Água
do Pinho), como patrolamento, encascalhamento, entre outros serviços. Fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer
o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 1.867/2021 de autoria da Vereadora
Roberta Stopa que requer informações sobre o cumprimento da Lei nº 6.292/2016,
que dispõe sobre a divulgação de dados sobre multas de trânsito do munícipio e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº. 1.869/2021 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 316/2021, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Valdir Martins Tavares. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº. 1.871/2021 de autoria dos Vereadores Giovanni Gomes
de Carvalho e Raquel Borges Spada que requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, sobre quantos pacientes de Ourinhos foram encaminhados,
através de vagas no sistema estadual CROSS, para tratamento oncológico em Jaú/SP

e Marília/SP no período de 2018 até 2021. Ninguém querendo fazer o uso da palavra
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão
o Requerimento nº. 1.890/2021 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva que requer o envio de relação contendo os nomes, cargos e remuneração
(vencimentos) dos servidores que trabalham na Secretaria Municipal de
Comunicação. 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.
1.893/2021 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações sobre o
cumprimento do artigo 183 da Lei Orgânica do Município de Ourinhos, que dispõe
sobre publicação e envio de relatório completo trimestral sobre os gastos em
publicidade e propaganda realizadas pela administração direta, indireta, fundações e
órgãos controlados pelo Município, na forma da lei. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
1.899/2021 de autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.006/2021 que solicita construção de galerias pluviais e
bocas de lobo em todas as ruas do Jardim Colúmbia. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, fizeram o
uso da palavra livre no primeiro expediente os Senhores Vereadores Roberta Stopa e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Fim do horário do expediente, o Senhor
Vereador Éder Júlio Mota solicitou a supressão do intervalo regimental para a
continuidade dos trabalhos. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário
o pedido, APROVADO por unanimidade. Aceita a continuidade dos trabalhos
legislativos, 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, Raquel
Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na ordem do dia,
antes de colocar em discussão o Projeto de Lei nº 82/2021, o Senhor Presidente
colocou em discussão a Emenda Modificativa nº 11 dos Vereadores Alexandre
Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota ao referido projeto de
lei, oriundo do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei nº 6.650, de 01 de
junho de 2021 que dispõe sobre a criação do Distintivo Esplendor da Secretaria
Municipal de Segurança Pública, do Distintivo Escudo, do Brasão e da Bandeira da
Guarda Municipal de Ourinhos, bem como suas descrições heráldicas e dá outras
providência. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADA por unanimidade. Aprovada a Emenda, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 82/2021 do Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei nº

6.650, de 01 de junho de 2021, que dispõe sobre a criação do Distintivo Esplendor da
Secretaria Municipal de Segurança Pública, do Distintivo Escudo, do Brasão e da
Bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem como suas descrições heráldicas e
dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei
nº 85/2021 do Vereador Santiago de Lucas Angelo que dispõe sobre denominação de
sala do prédio da Câmara Municipal (Ouvidoria Legislativa "Professor Adilson Luiz
de Oliveira"). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de
Lei nº 91/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre denominação de
via pública (Rua Luiz Carlos Melchior). Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 92/2021 oriundo do Vereador José Roberto Tasca que institui o
acesso gratuito das pessoas idosas, a partir de 60 anos, às salas de exibição
cinematográficas e teatros no Munícipio de Ourinhos e dá outras providências. Fez o
uso da palavra o Senhor Vereador José Roberto Tasca. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência. Reaberta
a sessão, foi dada continuidade à discussão do Projeto de Lei nº 92/2021. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que o Senhor Vereador Santiago de Lucas Angelo
reassumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi dada continuidade à discussão do
Projeto de Lei nº 92/2021. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 93/2021 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que
regulamenta a atividade voluntária de Protetores Independentes e Cuidadores de
Animais no Município de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 94/2021 procedente do Vereador José
Roberto Tasca que dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas
empresas vencedoras de licitação pública no Município e dá outras providências.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores José Roberto Tasca, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2021 de autoria dos
Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Raquel Borges Spada que concede o título de
“Cidadã Ourinhense” à Sra. Rubenita Maria Leite Cardoso, pelos relevantes serviços
prestados e importante participação na vida de tantos munícipes ourinhenses,
especialmente na vida de jovens que fizeram parte da AMO-SIM - Associação Mirim
de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foram distribuídas as cédulas de votação para os Senhores Vereadores. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou chamada de votação para que os Senhores
Vereadores depositassem seus votos na urna. O Sr. Presidente solicitou a presença dos
Senhores Vereadores Valter do Nascimento, Luiz Donizetti Bengozi e Giovanni
Gomes de Carvalho para acompanhar a apuração dos votos e declarou APROVADO o
Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2021 com quatorze votos favoráveis. Foi
colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 8/2021 dos Vereadores

Alexandre Araújo Dauage e Cícero de Aquino que concede o título de "Cidadão
Ourinhense" ao Deputado Federal Marcos Pereira. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foram distribuídas as cédulas de votação para os Senhores Vereadores. Logo
após, o Primeiro Secretário realizou chamada de votação para que os Senhores
Vereadores depositassem seus votos na urna. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a
presença dos Senhores Vereadores Fernando Rosini, Raquel Borges Spada e José
Roberto Tasca para acompanhar a apuração dos votos e declarou APROVADO o
Projeto de Decreto Legislativo nº 8/2021 com treze votos favoráveis. Foi colocado
em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2021 do Vereador Alexandre
Araújo Dauage que institui Diploma Comemorativo 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. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foram distribuídas as cédulas de votação para os
Senhores Vereadores. Logo após, o Primeiro Secretário realizou chamada de votação
para que os Senhores Vereadores depositassem seus votos na urna. O Sr. Presidente
solicitou a presença dos Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva,
Cícero de Aquino e Roberta Stopa para acompanhar a apuração dos votos e declarou
APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2021 com quatorze votos
favoráveis. Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2021
do Vereador Alexandre Araújo Dauage que institui Diploma Comemorativo à Loja
Maçônica União e Justiça II a ser outorgado à notável instituição, pelo transcurso dos
75 anos de fundação em nosso Município. Ninguém querendo fazer o uso da palavra,
foram distribuídas as cédulas de votação para os Senhores Vereadores. Logo após, o
Primeiro Secretário realizou chamada de votação para que os Senhores Vereadores
depositassem seus votos na urna. O Sr. Presidente solicitou a presença dos Senhores
Vereadores Valter do Nascimento, Alexandre Florencio Dias e Raquel Borges Spada
para acompanhar a apuração dos votos e declarou APROVADO o Projeto de
Decreto Legislativo nº 10/2021 com quatorze votos favoráveis. Foi colocado em
discussão o Projeto de Resolução nº 24/2021 de autoria do Vereador Santiago de
Lucas Angelo que dispõe sobre alteração do § 4º do artigo 166, da Resolução n°. 04,
de 9 de junho de 1993 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos).
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia e
nenhum orador inscrito para o uso da tribuna livre, o Senhor Presidente agradeceu a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Quadragésima
Quarta 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------

_________________

_________________

Santiago de Lucas Ângelo
Presidente
_______________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

Fernando Rosini
Vice-Presidente
_____________________
Raquel Borges Spada
2º. Secretária

