ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO 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 terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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 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, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz
Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa,
Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente
sessão ordinária. Em seguida, o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou
um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Antônio Fitipaldi Filho e do
Cristiano Sedassari. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Antônia Bueno Molina e
Cristiano Sedassari. Por questão de ordem, o Senhor Vereador José Roberto Tasca
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Júlio Antônio Mori e também
para todas os ucranianos vítimas da guerra causada pela Rússia. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos do Sr. Júlio Antônio Mori, Cristiano Sedassari e pelas
vítimas dos ataques da Rússia à Ucrânia. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Júlio
Antônio Mori e do Sr. Joel Ribeiro Garcia. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Marcos Aparecido da Silva.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maria Margarete. O Senhor Presidente
Santiago de Lucas Angelo também solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Júlio Antônio Mori, Cristiano Sedassari e pelas vítimas da guerra
na Ucrânia. Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores, 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 Terceira Sessão Ordinária de 2022, APROVADA por
unanimidade. O Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava
aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, com tema livre, 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. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Ofício nº
14/2022, do Prefeito Municipal, que solicita a retirada do Projeto de Lei nº 95/2021
da pauta dos trabalhos legislativos. Lido o ofício, o Sr. Presidente determinou à
secretaria da casa as providências de praxe para a retirada do referido projeto de lei.A
seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do resumo dos ofícios recebidos: Ofício n° 38/2022/GIGOV/BU, da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, informando sobre o Contrato de Repasse OGU MDR
873350/2018; Ofício n° 39/2022/GIGOV/BU, da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, informando sobre o Contrato de Repasse OGU MDR 873354/2018;
Ofício Circular n° 1/2022, da CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS, informando
apoio irrestrito daquela edilidade ao Projeto de Lei Federal n° 2.564/2020, que
institui piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e
parteiras. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Ofícios nº s
35/2022-DPAI/SMS; 26/2022-DPAI/SMS; 25/2022-DPAI/SMS; 24/2022-DPAI/SMS;
23/2022-DPAI/SMS; 22/2022-DPAI/SMS; 21/2022-DPAI/SMS; 20/2022-DPAI/SMS
oriundos do Senhor Donay da Silva Jacintho Neto – Secretário Municipal de Saúde.
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 foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 12/22 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Waldomiro José Pereira). Projeto
de Lei nº 14/22 dos Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e José
Roberto Tasca que dispõe sobre a instalação de redes de proteção ou equipamentos
similares de segurança em janelas, varandas e sacadas de novos edifícios residenciais
que tenham mais de um pavimento. Projeto de Lei nº 15/22 do Prefeito Municipal
que institui o Conselho Municipal de Habitação - COMH e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 16/22 do Prefeito Municipal que dispõe sobre nova redação aos
arts. 3º e 5º da Lei nº 6.398, de 28 de novembro de 2017, que institui o Plano Diretor
Municipal de Turismo de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 17/22
do Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei nº 6.394, de 31 de outubro de
2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico - CMDE e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº
4/22 do Prefeito Municipal que dispõe sobre os procedimentos para a participação, a
proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo
Municipal de Ourinhos, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017; institui
a Ouvidoria-Geral do Município e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos e dá
outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 5/22 do Prefeito Municipal
que prorroga o prazo de Vacatio da Lei Complementar nº 1.105, de 21 de dezembro
de 2021 e dá outras providências. Projeto de Resolução nº 3/22 da Vereadora
Roberta Stopa que dispõe sobre a criação da "Câmara Jovem" no Município de

Ourinhos e dá outras providências. O Senhor Presidente informou que as matérias
apresentadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres de acordo com o mandamento regimental. Dando continuidade,
o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos ao Projeto de Lei nº 03/2022 e
ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2022. Parecer do relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 3/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Nilce
Araujo Garcia, que dispõe sobre denominação do prédio do Ambulatório Veterinário
Municipal 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, 24 de fevereiro de 2022, 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 1/2022.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dá nova redação ao art. 19 da Lei nº
2.544, de 01 de novembro de 1984, 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, 24 de fevereiro de 2022. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator;
Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos aos seguintes
protocolos: Protocolo R-080/2022-06, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade nº
14/2022, da Prefeitura. Protocolo R-091/2022-58, referente ao Ofício nº
001/2022/Gerência de Compras, da SAE. Protocolo R-139/2022-83, referente ao
Ofício nº SMPF 07/2022, do Secretário Municipal de Finanças. Protocolo R140/2022-87, referente ao Ofício nº SMPF 10/2022, do Secretário Municipal de
Finanças. Protocolo R-141/2022-92, referente ao Ofício nº SMPF 13/2022, do
Secretário Municipal de Finanças. Protocolo R-183/2022-84, referente ao Ofício nº
002/2022/Gerência de Compras, da SAE. Protocolo R-999/2021-30, referente ao
Ofício nº 029/2021/Gerência de Compras, da SAE. Protocolo R-1054/2021-10,
referente ao Ofício nº SMPF 139/2021, da Secretária Adjunta de Finanças da
Prefeitura. Protocolo R-1097/2021-49, referente ao Ofício nº 030/2021/Gerência de
Compras, da SAE. Protocolo R-1112/2021-97, referente ao Ofício nº SMPF
143/2021, da Secretária Adjunta de Finanças da Prefeitura. Parecer do relator da
Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000080/2022-06. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000080/2022-06 de 2022-01-14, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade nº.
14/2022, de 14 de janeiro de 2022, do Sr. João Victor Lopes Libano - Contador da
PMO, que encaminha a Prestação de Contas das Despesas com Publicidade da
Prefeitura referente ao Exercício 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, 03 de março de 2022, Fernando Rosini – PresidenteRelator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi –
Membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº.
R-00000091/2022-58. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000091/2022-58 de 2022-01-17, referente ao Ofício nº
001/2022/Gerência de Compras, de 14 de janeiro de 2022, do Sr. Inácio José Barbosa
Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços
desta Autarquia, do mês de dezembro 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, 03 de março de 2022, Fernando Rosini – PresidenteRelator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi –
Membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº.
R-00000139/2022-83. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000139/2022-83 de 2022-02-07, referente ao Ofício nº
SMPF nº 07/2022, de 17 de janeiro de 2022, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa
Netto, Secretário Municipal de Finanças, encaminhando a relação dos valores de
transferência de recursos que a Prefeitura recebeu da União, no mês de outubro 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, 03
de março de 2022, 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-00000140/2022-87. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000140/2022-87 de 2022-02-07, referente ao Ofício nº SMPF nº 10/2022, de 17 de
janeiro de 2022, do Sr. Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Municipal de
Finanças, encaminhando a relação dos valores de transferência de recursos que a
Prefeitura recebeu da União, no mês de novembro 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, 03 de março de 2022, 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-00000141/2022-92. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000141/2022-92 de 202202-07, referente ao Ofício nº SMPF nº 13/2022, de 17 de janeiro de 2022, do Sr.
Idevaldo Fioravante da Costa Netto, Secretário Municipal de Finanças,
encaminhando a relação dos valores de transferência de recursos que a Prefeitura
recebeu da União, no mês de dezembro 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, 03 de março de 2022, Fernando Rosini – PresidenteRelator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi –
Membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº.

R-00000183/2022-84. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000183/2022-84 de 2022-02-18, referente ao Ofício nº
002/2022/Gerência de Compras, de 17 de fevereiro de 2022, do Sr. Inácio José
Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e
serviços desta Autarquia, do mês de janeiro de 2022, 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, 03 de março de 2022, 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-00000999/2021-30. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000999/2021-30 de 2021-1117, referente ao Ofício nº 029/2021/Gerência de Compras, de 12 de novembro de
2021, do Sr. Inácio José Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os
processos de compras e serviços desta Autarquia, do mês de outubro 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, 03 de março
de 2022, 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-00001054/2021-10. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00001054/2021-10 de 2021-12-02, referente ao Ofício nº SMPF 139/2021, de 02 de
dezembro 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 186 a 205/2021, dos dias 01 a 29/10/2021, 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, 03 de março de 2022, 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-00001097/2021-49. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00001097/2021-49 de 202112-10, referente ao Ofício nº 030/2021/Gerência de Compras, de 08 de dezembro de
2021, do Sr. Inácio José Barbosa Filho - Superintendente da SAE, encaminhando os
processos de compras e serviços desta Autarquia, do mês de novembro 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, 03 de março
de 2022, 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-00001112/2021-97. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00001112/2021-97 de 2021-12-15, referente ao Ofício nº SMPF 143/2021, de 14 de
dezembro 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 206 a 225/2021, dos dias 01 a 30/11/2021, 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, 03 de março de 2022, Fernando
Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz
Donizetti Bengozi – Membro. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que procedesse à leitura do parecer com alteração da Comissão
de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 01/2022: Parecer do relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 01/2022. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Prefeito Municipal, que altera o art. 3º da Lei nº 6.130, de 30 de setembro de 2014,
que cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA e dá
outras providências, esta Comissão observou ser necessária a adequação da
nomenclatura ao adotado pelo Ministério da Educação – MEC, em que ao invés da
adoção dos termos - “Escolas de Ensino Superior de Instituição” seja adotada a
seguinte denominação: “Instituição de Ensino Superior -IES”, constantes nas alíneas
“f” do inciso I e “a” do inciso II. Assim, desde que realizadas as alterações apontadas
acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 24 de fevereiro de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator;
Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Lido o
parecer e por contar com alteração, o Sr. Presidente colocou em votação,
APROVADO por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que procedesse à leitura do parecer com alteração da Comissão de Justiça e
Redação emitido ao Projeto de Lei nº 04/2022: Parecer do relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 04/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora
Roberta Stopa, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à
Violência Política de Gênero, esta Comissão observou ser necessário o acréscimo da
expressão “…e dá outras providências” no final da Ementa do Projeto. Sugerimos
também, no parágrafo único do Art. 1º, a substituição do termo “Nesse dia” por “No
dia criado,”, assim como mencionar que as “entidades defensoras dos direitos das
mulheres” incentivarão as referidas ações, passando a nova redação ser: Parágrafo
único. No dia criado, poderão ser incentivadas, por entidades defensoras dos direitos
das mulheres, ações através de debates, palestras, seminários e reuniões. Por fim, no
art. 2º, sugere-se a adoção do termo “(…) integrará o Calendário Oficial do
Município” em vez de “(…) passará a fazer parte do Calendário Oficial do
Município”. Assim, desde que realizadas as alterações apontadas acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 24 de
fevereiro de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre
Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Lido o parecer e por
contar com alteração, o Sr. Presidente colocou em votação, APROVADO por
unanimidade. A seguir, foram apresentadas as matérias relativas à 4ª Sessão Ordinária
de 2022. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 504/22 - Requer

informações quanto à possibilidade de se construir banheiro público na Praça
Presidente Kennedy (Praça do Seminário). 505/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir pista de caminhada na lateral da Rua Servidora Ester
Serrano da Silva até o início da Rua Edison Tiesse, no Conjunto Habitacional Caiuá.
506/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir banheiro público
em torno do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (FAPI). 507/22 Requer informações sobre o cronograma de combate a insetos peçonhentos,
principalmente escorpiões, bem como ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da
dengue, no Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau e bairros vizinhos. 508/22 Requer informações quanto à possibilidade de se construir estacionamento na EMEI
"Nhandeara". Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 509/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.806/2021, que requer informações sobre o
cumprimento da Lei Municipal nº 6.664/2021, que dispõe sobre a publicização dos
Conselhos Municipais e Comitês do Poder Executivo no site oficial do Município.
510/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.831/2021, que requer as
portarias com as nomeações dos/as conselheiros/as de todos os Conselhos Municipais
de Ourinhos. 511/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.893/2021,
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.
512/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.894/2021, que encaminha
abaixo-assinado dos/as moradores/as da Vila São Luiz solicitando, através do
Mandato Coletivo Enfrente, construção de dois redutores de velocidade e/ou
lombofaixas, já requeridos via protocolo na Prefeitura Municipal. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 513/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 20/2021, que requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Educação, sobre a possibilidade de se desenvolver programas de prevenção e controle
de diabetes direcionados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Requerimentos
da Vereadora Roberta Stopa: 514/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
n° 1.896/2021, que requer informações referentes ao descumprimento da Lei
Complementar Municipal nº 1.036/2019 e da Lei Estadual nº 17.389/2021, referente à
soltura de fogos com estampido na data de 4 de dezembro de 2021, como forma de
comemoração à decoração natalina do Lago Maria Aparecida Pedrotti, conhecido
como Lago do Royal Park. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 515/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 43/2021, que
requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Prefeito Benício do
Espírito Santo “Praça da Igreja São Pio X”, na Vila Margarida. 516/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir reservatório de água na região do
Jardim Industrial, Vila São Luiz, Jardim do Sol, Jardim do Sol II e adjacências.
517/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na
EMEI "Nhandeara". 518/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
promover cursos de formação e de capacitação a todos os profissionais envolvidos no
Projeto Núcleo Esportivo de Futebol de Ourinhos. 519/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água potável e refrigerada em

todos os locais onde foram implantadas pistas de caminhada e academias de saúde.
520/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer cursos de
capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários das escolas e
creches do Município. 521/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir vestiário, com chuveiros e banheiros, bem como reformar a arquibancada do
campo de futebol no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento do
Vereador José Roberto Tasca: 522/22 - Requer informações sobre os valores pagos
de todos os contratos celebrados com a Empresa FUMIVIDA - Fundação Cultural e
Comunitária Missão de Vida de Ourinhos e Prefeitura Municipal de Ourinhos, até a
presente data. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 523/22 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura
em toda a extensão do Jardim das Paineiras. Requerimento do Vereador José
Roberto Tasca: 524/22 - Requer informações sobre o valor do aluguel do prédio
locado pela Prefeitura Municipal, localizado na Rua Sargento Douglas Florêncio nº
242 - Jardim Itamaraty. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
525/22 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE,
sobre a possibilidade de se realizar coleta de lixo, uma vez por semana, no Conjunto
de Chácaras Salto do Turvo. 526/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar bebedouros de água potável refrigerada em todos os núcleos das escolinhas
de futebol. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 527/22 - Requer
informações, junto aos órgãos competentes do Município, sobre a possibilidade de se
desenvolver projeto e campanha de conscientização para ciclistas que usam a calçada
ao invés da ciclovia. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
528/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um programa
especial de agendamento de consultas oftalmológicas a todos os funcionários da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE, bem como da Prefeitura
Municipal. 529/22 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas
de Rodagens, sobre a possibilidade de se instalar iluminação de LED na Rodovia
Raposo Tavares, no trevo de acesso à Vila São Luiz. Requerimento do Vereador
José Roberto Tasca: 530/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar limpeza no Córrego Monjolinho, na Rua Francisco de Vecchi Filho, nas
proximidades do nº 652, no Jardim Ouro Verde, devido à acumulação de detritos que
ajudam a proliferação de insetos (pernilongos) na região. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 531/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar programa de prevenção e conscientização do vírus HIV
na terceira idade. 532/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
pista de caminhada ao redor da área de lazer da Associação de Moradores de Bairros
do Jardim Guaporé. 533/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
cobertura, bem como realizar melhorias e pintura, na quadra poliesportiva da Praça
Prof. Mário César de Oliveira, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 534/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta
comunitária no Jardim Anchieta. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 535/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar um estudo
técnico para implantar mão única de direção da Rua João Albino Zaia, no trecho entre
a Avenida Domingos Camerlingo Caló e a Rua República - Vila Odilon. 536/22 -

Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução para recapeamento
asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Dr. Osmar Viana, no Jardim São
Silvestre. 537/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de recuperação de tampa de bueiro na Rua Dr. Osmar Viana, nas proximidades do nº
442 - Jardim São Silvestre. 538/22 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de operação "tapa-buracos" em toda a extensão Rua
Welterson de Moraes Cândido Ribeiro - Vila São Luiz. 539/22 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, sobre o corte da
árvore na Rua Antônio Miguel Pereira, no cruzamento com a Rua Maria do Carmo
Ferreira Matozinho. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 540/22 Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma comissão para tratar de
assuntos de reestruturação para os servidores lotados nos cargos de Auxiliares de
Serviços Gerais. 541/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos para a contratação de empresa terceirizada de serviços gerais de limpeza para
atuar na área da educação. 542/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos para a contratação de empresa terceirizada de serviços gerais de
limpeza para atuar na área da saúde. 543/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para que as escolas municipais tenham projeto de
xadrez. 544/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para
desenvolver parceria entre o Fundo de Solidariedade, o SENAI e o Projeto Mulheres
Empreendedoras, nos cursos de capacitação de mulheres nas áreas de corte e costura,
artesanato, confeitaria, design, cabeleireiras, manicure e outros. 545/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar "bate-papo" com gestantes através da
Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 546/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.599/2020, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias/revitalização na
Praça Hermenegildo Zanotto, situada defronte ao Clube Atlético Ourinhense.
Requerimento dos Vereadores Luiz Donizetti Bengozi e Valter do Nascimento:
547/22 - Requer informações sobre a possibilidade do Deputado Estadual Ricardo
Madalena viabilizar, através do Programa Nova Frota do Governo do Estado, uma
máquina Retroescavadeira, bem como uma Van com elevador para acessibilidade de
cadeirantes para o nosso Município. Requerimento dos Vereadores Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Cícero de Aquino e Roberta Stopa: 548/22 - Requer
informações, junto à CETESB, DAEE, Administração Municipal e Secretaria de
Meio Ambiente, através de cópias, sobre a origem do entulho e laudo emitido
garantindo a qualidade do mesmo sobre a construção de um talude com entulho de
construção no interior do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá em área de
manancial. Requerimentos dos Vereadores Roberta Stopa, Cícero de Aquino e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 549/22 - Requer informações, junto à
CETESB, DAEE, Administração Municipal e Secretaria de Meio Ambiente, através
de cópias dos processos e atas que iniciaram o aterramento do Córrego Água do Jacu,
no Jardim Matilde. 550/22 - Requer informações, junto à Administração Municipal,
Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Zeladoria e Urbanismo, através de
cópias dos processos e atas que determinaram a limpeza de área particular
pertencente à ferrovia em área urbana. Requerimento da Vereadora Nilce Araujo

Garcia: 551/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar dedetização
na Rua Salim Abuhamad, próximo ao nº 251, a fim de combater a proliferação de
escorpiões no local. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
552/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se
implantar rotatória na confluência das Ruas Mário Furini, Vicente Leporace e José
Florêncio - Jardim Josefina. 553/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar pista de atletismo no campo de futebol do Centro Social Urbano - CSU.
554/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Dr.
Hermelino Agnes de Leão - Vila Moraes. Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 555/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar melhorias na iluminação pública da pista de caminhada e da área de
brinquedos do Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" (Calipeiro), no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 556/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
destocar as árvores cortadas existentes em todos os bairros e centro do nosso
Município. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 557/22 Requer informações sobre a possibilidade de urgentes providências visando
solucionar o problema dos alagamentos ocorridos nos dias de chuva no entorno do
Mercado Municipal "Mercadão". Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 558/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça
Prefeito Dr. Teodoreto Ferreira Gomes, no Jardim Ouro Verde, com a instalação de
playground, academia de saúde, pista de caminhada, bancos, etc. 559/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se adquirir um veículo para auxiliar nos
serviços dos agentes de endemias. 560/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar palestras educativas que envolvam Serviço Social, Psicologia,
Odontologia e Enfermagem, para alunos das escolinhas de futebol nos bairros. 561/22
- Requer informações sobre a existência de cronograma para revitalização de área de
lazer existente entre as Ruas Edu Aeris de Azevedo e José Barbieri - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 562/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se alterar para mão única de direção a Rua Santa Mônica. 563/22 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 570/2020, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre no Sistema de Lazer 427 Residencial Regina Brisola. 564/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar cobertura, bem como realizar melhorias e pinturas na quadra esportiva no
Sistema de Lazer 2 - Conjunto Habitacional Ourinhos I. 565/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando alterar o sentido do trânsito, para
mão única de direção, na Rua Cambará, no trecho entre as Ruas Padre Rui Cândido
da Silva e Profa. Josefa Cubas da Silva, na Vila São José. 566/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação na esquina da
Rua José Oliveira da Silva com a Rua Prof. Francisco Dias Negrão, no Jardim
Josefina. 567/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área
Verde 1 e 2 (336 e 337) no Jardim Vale do Sol, com instalação de playground,
academia de saúde, pista de caminhada, bancos etc. 568/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a Área Institucional (364) no Jardim Vale do
Sol, com instalação de playground, academia de saúde, pista de caminhada, bancos

etc. Requerimento dos Vereadores Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada,
Giovanni Gomes de Carvalho, José Roberto Tasca e Anísio Aparecido Felicetti:
569/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar Programa de
Recuperação de Agressores/Autores de Violência Doméstica e Familiar Contra
Mulheres. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 570/22 Requer informações quanto à possibilidade de se reparar os aparelhos da academia da
saúde da Praça Aldivino de Souza "Butura" ou mesmo substituí-los por novos, no
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 571/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar academia da saúde e playground na Praça
Heráclito Sândano, na Vila Sândano. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa:
572/22 - Encaminha abaixo-assinado dos/as moradores/as dos bairros Residencial
Recanto dos Pássaros III e Residencial Vandelena Moraes Freire solicitando, através
do Mandato Coletivo ENFRENTE!, que seja realizado o serviço de roçada e retirada
de materiais inservíveis. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 573/22 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, bem
como da Administração Municipal, sobre a possibilidade de participação de ambos os
setores no que se refere a assistir moradores, disponibilizando areia, bancos e mesa de
concretos, e até mesmo canteiro central, com instalação de balanços, plantio de
flores, pinturas em pneus, etc., para que sejam colocados em áreas verdes localizadas
em determinadas ruas próximas de suas residências, haja vista que muitos moradores
vêm adquirindo esta modalidade de cuidar dessas áreas. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 574/22 - Reitera, em seu inteiro teor, as
Indicações nº s 916/2021 e 611/2020, que solicitam a construção de balanção de
concreto na Rua Helena Biazon Saladini, defronte ao nº 681. 575/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 905/2021, que solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Domingos Ângelo. 576/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.202/2021, que solicita operação "tapaburacos" em
toda a extensão da Rua Izaira Saladini Crivellari, no Jardim Santa Felicidade. 577/22
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 275/2021, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Helena Biazon Saladini. 578/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 354/2021, que solicita instalação de cobertura, melhorias e
pintura nas quadras esportivas da Rua Sebastiana Corrêa do Amaral, paralelas à
Avenida Arnaldo da Silva, no Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”. 579/22
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 359/2021, que solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de placas de sinalização de trânsito na Rua Alberto
Mori, nos cruzamentos com as Ruas Gonçalves Ledo, Antônio Delfino Sobrinho e
Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, bem como próximo à EMEF “Profa.
Evani Maioral Ribeiro Carneiro”, no Parque Minas Gerais. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 580/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
993/2021, que solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em
todas as ruas dos bairros: Vila Sândano, Jardim São Domingos, Jardim Ouro Fino e
Jardim Carolina. Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 581/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, sobre o cronograma para recapeamento asfáltico dos bairros: Vila Boa
Esperança - 2ª Seção, Vila Sândano e Parque Minas Gerais, pois os mesmos

encontram-se de forma precária. 582/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre o cronograma para
troca da iluminação pública por lâmpadas de LED nos bairros: Vila Boa Esperança 2ª Seção, Jardim Vale Verde, Vila Operária, Jardim São Jorge, Parque Minas Gerais e
Jardim São Carlos, pois os mesmos encontram-se de forma precária. 583/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de melhorias na infraestrutura do Residencial
Parque das Flores, com a realização de roçada e limpeza, reperfilamento asfáltico,
construção de balanções de concreto e de galerias de águas pluviais. 584/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, sobre o cronograma para melhorias na iluminação da pista de caminhada do
Jardim Ouro verde, paralela ao Córrego Monjolinho, entre as Ruas Porfírio Theodoro
e Francisco de Vecchi Filho, haja vista as reclamações de muitos munícipes que
caminham pelo local. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. A seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 518/22 - Solicita limpeza no Córrego
Jacuzinho, situado entre as Ruas Maria Cavezalli Mella e João Rolli. 519/22 - Solicita
revitalização dos bancos existentes às margens da pista de caminhada situada entre as
Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella. 520/22 - Solicita substituição da iluminação
pública existente por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas João Rolli, Salto
Grande e Maria Cavezalli Mella. 521/22 - Solicita instalação de lixeiras ao longo das
Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella. 522/22 - Solicita roçada e limpeza no
Córrego da Furninha. 523/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação “tapa-buracos”, em toda a extensão da Rua Ribeirão do Sul - Jardim
Matilde. 524/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos”, em todas as ruas do Jardim Matilde. 525/22 - Solicita instalação de
semáforo no cruzamento das Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e João Alexandre Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 526/22 - Solicita pintura de
sinalização de solo em toda a extensão da Rua Floriano Peixoto. 527/22 - Solicita
implantação de redutores de velocidade, bem como placas sinalizando o limite de
velocidade, na Rua Floriano Peixoto, nos trechos entre a Rua Don José Marello com
a Rua Prefeito Eduardo Salgueiro e Rua Profa. Nilse de Freitas. 528/22 - Solicita,
com urgência, roçada e poda de todas as árvores ao longo da Rua Maria Cavezalli
Mella, sobretudo nos arredores da UBS "Enfermeiro Célio Massoni". 529/22 Solicita instalação de postes de iluminação pública na pista de caminhada situada
entre as Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella. 530/22 - Solicita substituição da
iluminação pública existente por lâmpadas de LED ao longo de toda a extensão da
pista de caminhada situada entre as Ruas João Rolli e Maria Cavezalli Mella. 531/22
- Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em
toda a extensão das ruas da Vila Odilon e da Vila Santa Maria. 532/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Geraldo Alves
Machado - Residencial Recanto dos Pássaros III. 533/22 - Solicita implantação de
redutor de velocidade "quebra-molas" na Rua Gaspar Ricardo, defronte ao n° 810.
534/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos",
em toda a extensão da Rua Jamil Chequer. 535/22 - Solicita substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Jamil Chequer.

536/22 - Solicita instalação de poste de iluminação pública na rotatória da Rua Jamil
Chequer. 537/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos”, em toda a extensão da Travessa Tiradentes - Vila Christoni. 538/22 Solicita revitalização do Córrego do Jacuzinho, localizado ao lado da Rua Fiori
Giglioti - Residencial Parque das Flores. 539/22 - Solicita operação "tapa-buracos"
em toda a extensão do Residencial Parque Gabriela. 540/22 - Solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico na Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional "Asise
Chequer Nicolau", nas proximidades do cruzamento com a Rua Jornalista Heron
Domingues. 541/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua
Pedro Alexandre, defronte ao nº 1.043 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
542/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Vereador Dr.
Michel Abdo Tanus, próximo ao nº 33 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
543/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Milton de Abreu,
próximo ao nº 21 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 544/22 - Solicita
construção de boca de lobo na Rua Fernando Prestes, no contorno que dá acesso ao
local de carga e descarga do Supermercado Amigão. 545/22 - Solicita a construção de
rampa de acessibilidade nas travessias da Rua Jerônimo Althero Filho com a Avenida
Jacinto Ferreira de Sá. 546/22 - Solicita implantação de passagem de acessibilidade
para cadeirantes no cruzamento da Rua Narciso Migliari com a Avenida Jacinto
Ferreira de Sá. 547/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua
Aristides Lemes Trindade, defronte ao nº 645 - Jardim Industrial. 548/22 - Solicita
instalação de ponto de ônibus (urbano) com cobertura na Rua Paschoal Henrique,
defronte ao nº 600 - Jardim Santa Fé -, sentido centro, em frente ao IDHAL, devido
ao grande fluxo de funcionários e pacientes, usuários de transporte coletivo naquele
local. 549/22 - Solicita instalação de cobertura e bancos de concreto no ponto de
ônibus da Rua Senador Salgado Filho, defronte ao nº 250. 550/22 - Solicita instalação
de cobertura em ponto de ônibus na Rua Hermínia Bonetti Sândano, defronte ao n°
240. 551/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, em frente ao nº 2.580. 552/22 - Solicita pintura de sinalização de
solo "CUIDADO CRIANÇAS" na Rua Ezequias Nogueira de Souza, próximo à
EMEI "Vinicius de Moraes". 553/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de
ônibus na Avenida Gastão Vidigal, em frente ao nº 835. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 554/22 - Solicita reparos e melhorias na calçada da
EMEI "Abelardo Pinto" - Vila Brasil. 555/22 - Solicita instalação de semáforo no
cruzamento entre as Ruas Dr. Antônio Prado e Barão do Rio Branco. 556/22 - Solicita
urbanização, paisagismo e pintura de sinalização de solo nas vielas do Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU). 557/22 - Solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito", defronte ao campo de
futebol - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 558/22 - Solicita
recuperação de balanção de concreto no cruzamento da Rua Luiz Bruzão com a Rua
Jornalista Heron Domingues, na Vila Brasil. 559/22 - Solicita construção de balanção
de concreto no cruzamento das Ruas Paulo Amaral Santos e Domingos Bellei Jardim Nossa Senhora de Fátima. 560/22 - Solicita construção de balanção de
concreto no cruzamento da Rua Argemiro Batista das Neves com a Rua Miguel
Durante Sobrinho, no Jardim Anchieta. 561/22 - Solicita implantação de redutor de

velocidade na Rua Irineu Pereira da Silva, defronte ao nº 371 - Jardim das Paineiras.
562/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em
todas as ruas do Jardim São Silvestre. 563/22 - Solicita recapeamento asfáltico em
toda a extensão das seguintes vias públicas: Rua Lúcio Ferraz Encarnação, Rua
Construtor Avando dos Santos, Rua Roberto Landell de Moura, Rua Anuar Haddad,
Rua Emílio Roli, Rua Pedro Fantinatti, Rua Corino Martins de Oliveira, Rua Cláudio
Luís dos Santos, Rua Benedito Ribeiro e Rua Vereador Dr. Michel Abdo Tanus Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 564/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Professor José
Aparecido Gomes de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 565/22 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento da
Rua Jornalista Miguel Farah com a Alameda Bráulio Alves de Moura - Jardim
Colúmbia. 566/22 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas do Jardim
Itamaraty. 567/22 - Solicita implantação de escolinhas de futebol de salão, voleibol,
handebol e basquete, para ambos os sexos, no Conjunto Habitacional Caiuá. 568/22 Solicita revitalização, bem como instalação de lâmpadas de LED, na Área de Lazer
308, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 569/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Manoel Miranda Filho Manégas - Jardim do Sol II. 570/22 - Solicita instalação de assentos em todos os
pontos de ônibus do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 571/22
- Solicita construção de escadaria com corrimão na Rua Vereador Geraldo Bernardini,
próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Nicomedes Peixe, para o acesso de
pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Boa Esperança. 572/22 - Solicita
recuperação de balanção de concreto na Rua Augusto Meneses da Costa, próximo ao
nº 143. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 573/22 - Solicita, com urgência,
roçada e limpeza na área interna e externa da Associação de Moradores de Bairro da
Vila Boa Esperança. 574/22 - Solicita roçada em toda a extensão da Rua Marginal.
575/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Gonçalves Ledo, defronte ao nº 38
- Parque Minas Gerais. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 576/22
- Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
todas as ruas do Jardim Vale Verde. 577/22 - Solicita a recuperação do balanção de
concreto na Rua Milton de Abreu, no cruzamento com a Rua Renee Machado Branco
Ferraro. 578/22 - Solicita a recuperação do balanção de concreto na Rua Milton de
Abreu, no cruzamento com a Rua Nelson Ribeiro de Carvalho. 579/22 - Solicita, com
urgência, a recuperação do balanção de concreto na Rua Comandante Leonor
Pedrotti, no cruzamento com a Rua Alonso Faustino Dias. Indicações do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 580/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante no
último poste da Rua Constituição, defronte ao nº 464. 581/22 - Solicita substituição
de lâmpadas inoperantes em dois postes da Rua Constituição, no cruzamento com a
Rua Fernando Sanches. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 582/22 Solicita instalação de bancos e iluminação pública ao longo das margens do Córrego
Monjolinho, na extensão dos bairros: Jardim dos Bandeirantes e Jardim Santa
Felicidade. 583/22 - Solicita, com urgência, roçada e limpeza em toda a extensão da
Rua Mário Antônio Baccili, principalmente nas áreas verdes às margens do Córrego
Água das Furnas. 584/22 - Solicita instalação de iluminação pública nas vielas

paralelas às Ruas Orlando Tolotto e Zaia Merege Farah. 585/22 - Solicita plantio de
árvores em toda a extensão da Rua Wolnei Fragão Silva, atual rua projetada ao longo
da ferrovia, que liga as Ruas Cardoso Ribeiro e Fernando Prestes. 586/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua João Rafael Bardi (Faé) - Jardim São Carlos. 587/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa), bem como placas
aéreas indicando limite de velocidade, na Rua Onofre Alves Moreira, próximo ao nº
668. 588/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos", na Rua Brasil, entre os trechos da Rua Dr. Antônio Prado com as Ruas
Pedro de Toledo e Olympio Coelho Tupiná. 589/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua 13 de Maio Vila Perino. Indicação da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 590/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Serafim Signorini, defronte
ao nº 49. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 591/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Aureliano
Antônio Gonçalves. 592/22 - Solicita pintura de sinalização de solo "CUIDADO
CRIANÇAS" na Rua Olívio Minucci, próximo à EMEI "Vinicius de Moraes". 593/22
- Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Dr. Antônio Prado, em
frente ao Centro Cultural Tom Jobim. 594/22 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 96. 595/22 - Solicita
implantação de redutores de velocidade na Rua João Matias Graciano - João do
Fórum, próximo ao nº 117. 596/22 - Solicita instalação de semáforo no cruzamento
das Ruas Cardoso Ribeiro e Euclides da Cunha, devido ao grande fluxo de veículos
no local. 597/22 - Solicita, com urgência, pintura em sinalização de solo "PARE",
bem como de faixa de pedestres, na Rua Domingos Ângelo, nos cruzamentos com as
Ruas Francelina Grossi Archangelo, Vereador Antônio Goes, Adelávio Zimmermann,
Dr. Mário Cintra Leite, Adão Queirós, Alzira Gomes Queirós, Pedro Médici e João
Bond. 598/22 - Solicita reurbanização e revitalização da Praça Heráclito Sândano.
599/22 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando "PARE" e faixa de pedestre
na Rua Alpino Buratti. 600/22 - Solicita rebaixamento de bueiro com instalação de
grade para bloqueio de resíduos na Rua Aracy Jorge Neder, defronte ao nº 123,
Residencial Oswaldo Brizola. 601/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua José Vendramini, no trecho entre a
Rua Alberto Mori e a Rodovia Raposo Tavares. 602/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico nas Ruas Marina Cardana Campeão, Osvaldo Corrêa,
Francisco Jacob Davanso e Antônio Nicomedes Peixe. 603/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Dr. Cássio Ciampolini - Vila Nova Christoni. 604/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes ao longo de toda a extensão da Avenida Feodor
Gurtovenco. 605/22 - Solicita instalação de bancos de concreto na área externa da
UBS "Enfermeiro Célio Massoni". 606/22 - Solicita pavimentação asfáltica no trecho
de paralelepípedos da Rua Arlindo Bettio. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 607/22 - Solicita, com urgência, obras de recuperação no
balanção de concreto situado no cruzamento entre as Ruas Dr. Antônio Prado e Japão.
608/22 - Solicita implantação de aulas de dança no Centro Social Urbano – CSU.

609/22 - Solicita capina, limpeza e pintura das guias e sarjetas do Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 610/22 - Solicita implantação de aulas
de capoeira, para ambos os sexos, na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
611/22 - Solicita implantação de aulas de fanfarra e musicalização nas escolas
municipais. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 612/22 - Solicita
revitalização em toda a estrutura do Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi,
localizado na Rua Sebastião Miranda, com a troca da iluminação por LED, instalação
de playground e academia da saúde. Indicações do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 613/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou
lombofaixa) na Rua Profa. Maria José Ferreira, em frente ao nº 100 - Jardim Santa
Fé. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 614/22 - Solicita calçamento,
instalação de banco e cobertura em ponto de ônibus da Praça Luís Vaz de Camões,
localizada na Rua Ezequias Nogueira de Souza - Jardim América. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 615/22 - Solicita implantação de lombada ou
outro redutor de velocidade na Rua José das Neves Júnior, defronte ao nº 626, no
Jardim Matilde. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 616/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Ezequias Nogueira de Souza - Jardim
América. 617/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos", em toda a extensão da Rua Benedito Lopes Silva - Vila Nossa Senhora de
Fátima. 618/22 - Solicita substituição da iluminação pública existente por lâmpadas
de LED no entorno do NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes – Vico". Indicação
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 619/22 - Solicita recuperação de balanção
de concreto no cruzamento das Ruas Argemiro Batista das Neves e Emília Brechesi
Saladini. Indicações do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 620/22 - Solicita
cobertura em ponto de ônibus na Rua Cardoso Ribeiro, saída do Shopping Ourinhos
Plaza, em virtude do grande número de pessoas que ficam expostas aguardando a
chegada de transporte. 621/22 - Solicita urgência na pintura de sinalização de solo nas
duas lombadas que antecedem a entrada na ponte do "36 T", no Jardim dos
Bandeirantes. 622/22 - Solicita roçada, limpeza e pintura na praça localizada no
Residencial Parque Gabriela. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
623/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade "quebra-molas" na Rua Elvira
Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 280, na Vila Operária. 624/22 - Solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Sebastiana Cândida de Paula Carvalho, no
Jardim Josefina. 625/22 - Solicita reforma e melhorias na calçada ao redor do campo
e da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 626/22 - Solicita
recuperação de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas Felismino
Fernandes dos Santos e Manoel Vieira Júnior, no Jardim Europa. 627/22 - Solicita
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua José Cerqueira, no Jardim
Anchieta. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 628/22 - Solicita troca da
iluminação pública, por lâmpadas de LED, na viela que liga os Jardins América, São
Domingos e Ouro Fino, entre as Ruas Olívio Minucci, Antônio Zaki Abucham,
Manoel Vieira Pinto, Benedito Perino e Atílio Toloto. Indicação do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 629/22 - Solicita troca de lâmpada na Rua Abdallah
Abujamra, em frente ao nº 373 - Jardim América. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 630/22 - Solicita roçada, limpeza e pintura das guias e sarjetas

da Vila Kennedy. 631/22 - Solicita roçada, limpeza e pintura de todas as guias e
sarjetas do Jardim América. 632/22 - Solicita melhorias nas guias e sarjetas da Rua
Tertuliano Ferreira Ramos, no cruzamento com a Rua Romano Bordinhon - Vila
Califórnia. 633/22 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua
Zaia Merege Farah, no Jardim Santa Felicidade. 634/22 - Solicita construção de
balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador Adelino Breve com a Rua
Sebastiana Cândida de Paula Carvalho, no Jardim Josefina. Indicação do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 635/22 - Solicita a troca de lâmpadas de poste na
Rua Xisto Antônio de Souza, Jardim Colorado, esquina com a Rua Servidor Manoel
Costa (Duca), no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 636/22 - Solicita roçada e limpeza na Área de
Lazer 309, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 637/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Gumercindo
Francisco de Moraes. Indicação do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
638/22 - Solicita, com urgência, a construção de calçada e muro nos terrenos
localizados na esquina da Rua Antônio Pires de Campos, cruzamento com a Rua
Miguel Sutil, em virtude de mato alto tomando conta do calçamento e inviabilizando
a visão dos motoristas que queiram adentrar na Rua Miguel Sutil, que tem um grande
tráfego de veículos. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 639/22 Solicita melhorias na infraestrutura da Vila Santa Maria. 640/22 - Solicita
manutenção da rampa e escada de acessibilidade, com implantação de corrimão, na
Praça das Bandeiras, que dá acesso à travessia da Rodovia Raposo Tavares, no trevo
da Vila Brasil. 641/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapa-buracos” em toda a extensão da Rua João Madeira. 642/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico no Parque de Exposições Olavo Ferreira de
Sá. 643/22 - Solicita roçada, limpeza e pintura de guias e sarjetas em toda a extensão
da Vila Brasil, do Jardim Josefina e do Jardim Colúmbia. 644/22 - Solicita instalação
de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus da Vila Brasil. 645/22 Solicita pintura de faixas de solo (passagem de pedestres) e instalação de placas na
Rua Imprensa, nos cruzamentos com as Ruas Licínio Antonio Fantinatti e Jesus
Vicente Garcia, Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 646/22 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Alameda Bráulio Alves de Moura, no Jardim Colúmbia. 647/22 - Solicita
melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 648/22 - Solicita revitalização e pintura em todas as
vielas da Vila Christoni. 649/22 - Solicita substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário). 650/22 Solicita troca da iluminação pública por lâmpadas de LED nas vielas do Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau (CDHU) e demais bairros da região. 651/22 Solicita recuperação e pintura de redutor de velocidade (quebra-molas) da Avenida
Arnaldo da Silva, defronte ao nº 80, onde se localiza a EMEF "Profa. Amélia
Abujamra Maron", no Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau. 652/22 - Solicita
pintura de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de limite de
velocidade máxima permitida em todas as ruas do Conjunto Habitacional Caiuá
(CDHU). Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 653/22 - Solicita instalação de

lâmpadas de LED na iluminação pública em toda a extensão da Rua Antônio
Manzano Soares - Jardim Santa Felicidade II. 654/22 - Solicita instalação de
lâmpadas de LED na iluminação pública em toda a extensão da Rua Quatro - Jardim
Santa Felicidade II. 655/22 - Solicita cascalhamento na estrada situada próxima aos
Loteamentos Maria Christoni e Braz Christoni, que liga as Ruas Vitório Christoni e
Eduardo Peres. 656/22 - Solicita, com urgência, recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos”, em toda a extensão da Rua Dario Alonso.
657/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos",
em toda a extensão da Rua Maria Cavezalli Mella, principalmente contemplando o
trecho entre as Ruas São Pedro do Turvo e Ribeirão do Sul. Dando sequência, a
Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador
Cícero de Aquino: 39/22 - De pesar pelo falecimento de João Custódio da Silva.
Moções do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 40/22 - De pesar pelo falecimento de
Aline Gomes. 41/22 - De pesar pelo falecimento de Aparecida Paschoal (Cida Ponte
Preta). Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 42/22 - De congratulações
aos proprietários da empresa Pirolli Turismo, Sr. José Almeida da Silva e seus filhos
Alex Pirolli, Eneziel Pirolli e Denilton José Pirolli, situada na Rua Alcides Chierentin
- Jardim Anchieta, há mais de 10 anos prestando relevantes serviços à população de
Ourinhos. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 43/22 - De pesar pelo
falecimento de Cristiano Sedassari. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
44/22 - De congratulações aos novos advogados, pela conquista da carteira de
identidade profissional junto à 58ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 45/22 - De congratulações à
Dra. Angela Maria Pinheiro, pelo excelente trabalho realizado para o nosso
Município, na função de professora e advogada, sendo um exemplo de mulher,
profissional e cidadã para todos. As moções de congratulações lidas serão deliberadas
no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma
regimental. Apresentadas as matérias, 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 pedido de destaque a a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada
do Requerimento nº 544/22; a Sra. Vereadora Roberta Stopa do Requerimento nº
510/2022 e o Sr. Vereador José Roberto Tasca do Requerimento nº 524/2022. Não
havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s 504 a 584/22 e as Moções nº s 42, 44 e 45/2022, com exceção das
matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, Roberta Stopa, José Roberto Tasca e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
Não havendo mais 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. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas remanescentes das 2ª e 3ª
Sessões Ordinárias e também as matérias destacadas da presente sessão. Foi colocado

em discussão o Requerimento nº 355/2022 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota
que reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 744/2021, que requer informações
sobre a possibilidade de se implantar o Projeto Cesta Verde, em parceria com a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Agricultura Familiar, visando atender
famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. (o requerimento já havia sido
discutido na sessão anterior) Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 369/2022 de autoria do Vereador Santiago de Lucas Angelo que
requer informações sobre a possibilidade de se estender aos servidores inativos o
aumento salarial concedido aos servidores públicos municipais ativos, através da Lei
Complementar nº 1.103/2021, beneficiando aqueles aposentados nos respectivos
cargos de Agente Administrativo I, II e III, Assistente Técnico I e II, Secretário
Escolar, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Telefonista, Auxiliar de
Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermagem. (O Senhor Presidente
suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente assumisse a presidência para o mesmo
fazer o uso da palavra). Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Santiago de Lucas
Angelo. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. (A sessão foi suspensa para que o Vereador Santiago
de Lucas Angelo reassumisse a presidência). Foi colocada em discussão a Moção nº
27/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa de apoio à Vereadora Camila da Silva
Rosa do município de Aparecida de Goiânia/GO, pela violência de gênero sofrida na
Sessão Ordinária de 02/02/2022. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Roberta
Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADA por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
377/2022 de autoria da Vereadora Nilce Araujo Garcia que reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 975/2021, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar placas de conscientização de recolhimento de dejetos de animais nas vias
públicas. 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 colocado em discussão o Requerimento nº 379/2022 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que requer informações referentes às ambulâncias que
fazem o transporte de pacientes para outras cidades. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Éder
Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
381/2022 de autoria do Vereador Santiago de Lucas Angelo que requer informações
sobre a possibilidade de se alterar a data de pagamento dos aposentados e
pensionistas para o primeiro dia do mês. Ninguém querendo fazer o uso da palavra
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão
o Requerimento nº 426/2022 de autoria do Vereador Santiago de Lucas Angelo que
requer informações quanto à possibilidade de se contemplar os servidores públicos
auxiliares de odontologia com reposição salarial, a exemplo das categorias
beneficiadas pela Lei Complementar n° 1.103/2021. (O Senhor Presidente suspendeu
a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência para o mesmo fazer o
uso da palavra). Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Santiago de Lucas Angelo.

Ninguém mais 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. 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, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz
Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa,
Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal e estando na ordem do dia o Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 90/2021 da Vereadora Roberta Stopa que
institui a CIPTEA (Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista), no município de Ourinhos. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora
Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão o
Projeto de Resolução nº 2/2022 da Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe
sobre a criação da “Frente Parlamentar em Defesa do Diagnóstico, Tratamento e
Prevenção do Câncer” no Município de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota e Alexandre Florencio
Dias. Por questão de ordem, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário
a prorrogação da Ordem do Dia pelo espaço de tempo necessário para a conclusão da
discussão e votação do Projeto de Resolução nº 2/2022, APROVADO por
unanimidade. Continuaram fazendo o uso da palavra na discussão do referido projeto
os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Alexandre Araújo
Dauage e Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Aprovado o Projeto de
Resolução nº 2/2022, o Sr. Presidente designou os Senhores Vereadores Raquel
Borges Spada, Alexandre Florencio Dias, Alexandre Araújo Dauage, Éder Júlio Mota
e Giovanni Gomes de Carvalho para, sob a presidência da primeira, integrarem a
“Frente Parlamentar em Defesa do Diagnóstico, Tratamento e Prevenção do Câncer”.
Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia e fim do horário do
expediente, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos
e declarou encerrada esta 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------_________________
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