ATA DA SEXTA 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 décimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete
horas e dez minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua
do Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Sexta 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, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges
Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta
a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Em seguida, o Senhor Vereador Cícero de
Aquino solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Sandra Brito, da
Dona Ana Maria Medeiros de Souza (servidora da Casa Legislativa) e do Sr. Adalto
Antônio Bernine. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido
Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Luiz Carlos
Cordeiro e do Sr. Gerson Alexandre. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Gerson Alexandre. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Dona Ana Maria Medeiros de
Souza e pelo animal de estimação, o cão Catatau. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do Sr. Gerson Alexandre, do Sr. Gaúcho (do Bar do Gaúcho) e da Dona
Ana Maria Medeiros de Souza. O Sr. Presidente Santiago de Lucas Angelo também
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Sandra Brito e da Dona
Ana Maria Medeiros de Souza. 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 Quinta 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. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofício SMPF – 37/2022, da
Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando os Boletins de Caixa e Diários da
Tesouraria referente ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021 com o nº 226 a 247
respectivamente. Ofício nº. 007/2022/Gerência de Compras, da SAE, encaminhando
processos de compras e serviços da Autarquia Municipal, referentes ao mês de
fevereiro de 2022. Os ofícios 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 19/2022 oriundo do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti que institui o "Dia Municipal em Memória às
Vítimas da Covid-19" no município de Ourinhos. Projeto de Lei nº 20/2022
procedente da Mesa Diretora que dispõe sobre o Sistema de Concessão de Diárias na
Câmara Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 21/2022
de iniciativa dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Valter do Nascimento que
institui no âmbito do município de Ourinhos o “Dia do CAC - Caçador, Atirador e
Colecionador”. O Senhor Presidente informou que as matérias apresentadas serão
encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres
de acordo com o mandamento regimental. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de
Justiça e Redação emitidos aos Projetos de Lei nº 6 e 13/2022. Parecer do relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 6/2022. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada, que prioriza a mulher vítima de violência doméstica
na aquisição de imóveis construídos por programas habitacionais para famílias de
baixa renda do Município de Ourinhos, 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, 10 de março 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 nº 13/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Waldomiro José
Pereira), 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, 10 de março
de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias –
Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do parecer, com alteração, da Comissão de Justiça e Redação
emitido ao Projeto de Lei nº 5/2022. Parecer do relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 5/2022. Senhor Presidente, após realizadas as

indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel
Borges Spada, que institui a Campanha “Óculos Solidário” no Município de
Ourinhos e dá outras providências, esta Comissão observou ser necessária a
alteração da redação do parágrafo único do art. 1º para: “A Campanha será
realizada, anualmente, e será desenvolvida com a arrecadação e distribuição nos
postos a serem divulgados pelas redes sociais.”, conforme orientação jurídica, uma
vez que a redação original prevê obrigações e incumbências ao Poder Executivo.
Assim, desde que realizada a alteração apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 10 de março de 2022, Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Realizada a leitura do parecer e por contar com
alteração, foi colocado em discussão o parecer. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade o parecer. A seguir,
foram apresentadas as matérias relativas à 6ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador
José Roberto Tasca: 631/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se
direcionar parte do duodécimo da Câmara Municipal para custeio de cirurgias
eletivas e exames. 632/22 - Requer informações sobre quais veículos foram
adquiridos pela SAE - Superintendência de Água e Esgoto desde 2019.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 633/22 - Requer
informações quanto à possibilidade de se revitalizar a Praça José Cardinali Mader,
com instalação de playground, academia de saúde, bancos, etc. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 634/22 - Requer informações sobre o cronograma
de execução de recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua São José,
Vila São Francisco. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
635/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer lanches e frutas às
crianças dos núcleos das escolinhas de futebol, quando houver jogos ou campeonatos.
636/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de ar
condicionado em todas as salas de aula da EMEF "Profa. Nilse de Freitas". 637/22 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre na Praça
Manoel Lopes, na Vila São José. 638/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se construir quadra coberta na EMEI "Vinicius de Moraes". 639/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para se implantar guard-rail
(mureta de proteção) na Rua Olívio Minucci, no trecho paralelo ao Córrego Águas
das Furnas. 640/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar horta
comunitária na Vila Brasil. 641/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar aparelhos de arcondicionado em todas as salas de aula da EMEF "Dr. Salem
Abujamra". Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 642/22 - Requer
informações sobre o cronograma de execução de limpeza da praça localizada na Rua
Alonso Faustino Dias - Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 643/22 - Requer informações quanto à
possibilidade de se construir quadra poliesportiva coberta nas dependências do NEI
"Vereador Carlos Ferreira Felipe". 644/22 - Requer informações quanto à
possibilidade de se construir pista de caminhada ao redor da Área Institucional 327,
no Residencial Parque Gabriela. 645/22 - Requer informações quanto à possibilidade

de se implantar academia de saúde e cercar o campo de futebol com alambrado no
Sistema de Lazer 49, na Praça Vicente Lopes - Jardim Eldorado. 646/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área Institucional 315, no
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, com instalação de playground, academia
de saúde, pista de caminhada, bancos, etc. 647/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de manutenção ou substituição por aparelhos novos da academia de
saúde da Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 648/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
placas denominativas em todas as ruas do Jardim Santos Dumont. Requerimento do
Vereador José Roberto Tasca: 649/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de um trator arar um espaço na PEI - EE "Profa. Josepha Cubas da Silva", na Rua
Jornalista Francisco de Almeida, 463, Parque Minas Gerais, para que seja realizado o
Projeto "Horta na Escola". Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
650/22 - Requer informações sobre a possibilidade de reabertura do Programa de
Recuperação Fiscal - REFIS na Prefeitura. Requerimento da Vereadora Roberta
Stopa: 651/22 - Requer informações sobre a retirada de sete árvores de grande porte
na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 652/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar cursos profissionalizantes para pedreiros, pintores, carpinteiros,
marceneiros e eletricistas. 653/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando alterar o sentido de trânsito para mão única de direção na
Rua Gaspar Ricardo, defronte ao Velório Municipal. 654/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir quadra esportiva coberta na EMEI "Manuel
Bandeira". 655/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se transferir a
Policlínica do Servidor Público Municipal para uma área mais central da cidade.
656/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na
EMEI "Angelina Perino", na Vila Perino. 657/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir quadra coberta no NEI "Mário de Andrade", no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 658/22 - Requer informações sobre
a possibilidade de se construir quadra coberta no NEI "Maria Braz", no Jardim
Guaporé. 659/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar academia
da saúde no pátio da USF "Dr. Cláudio Dias da Motta", no Jardim São Jorge. 660/22 Requer informações sobre a possibilidade de se construir um circuito de atletismo no
terreno localizado aos fundos da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron", entre a
Rua Benedito Fermiano Filho e a Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt.
661/22 - Requer informações, junto à Empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a
possibilidade de se instalar ponto de ônibus circular na Rua Jornalista Miguel Farah,
entre as Ruas Antônio Segala e André Gasparoto - Vila Brasil. 662/22 - Requer
informações quanto à possibilidade de se construir mais salas de aula no NEI "Profa.
Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 663/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando implantar uma escolinha de futebol no Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. 664/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar vagas para estacionamento em 45 graus na Rua Henrique Pontara. 665/22 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a implantação

de guard-rail (mureta de proteção) na Rua Moacir Cassiolato, no trecho paralelo ao
Córrego Águas das Furnas. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
666/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 194/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se interligar as Ruas Liberdade (Vila Odilon),
João Rolli e Santa Mônica (Jardim Oriental), efetuando toda infraestrutura como
pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e iluminação pública. Requerimentos da
Vereadora Roberta Stopa: 667/22 - Requer os dados de violência contra a mulher
em todas as suas formas, doméstica, psicológica, física, moral e sexual, de janeiro de
2020 à dezembro de 2021. 668/22 - Requer informações sobre dados dos testes feitos
na água para consumo humano do município de Ourinhos após o tratamento e
enviados ao Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água
para Consumo Humano). Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 669/22 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, sobre a falta de
acessibilidade ao local de descarte de entulhos na Estrada da Guaraiuva - Jardim
Santos Dumont. 670/22 - Requer informações se há estudo por parte de
Administração Municipal acerca da criação de novo local de descarte para a
população, haja vista o crescimento populacional se encontrar saturada pela fumaça
resultante das queimadas das galhadas e materiais afins naquele local. 671/22 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
contendo cópias de todo processo, do projeto e os valores da pista de caminhada
recém criada que liga a pista da Avenida Vitalina Marcusso com a da Rua Edwin
Haslinger (Leopoldo), no Jardim Guaporé. 672/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se isentar do pagamento de IPTU as empresas e pessoas físicas que
tenham o espaço de frente ao imóvel prejudicado pela construção de pistas de
caminhadas/ciclovias, visto que ao se realizar a pintura indicando pista de
caminhada/ciclovias defronte ao espaço de um imóvel, comerciantes e clientes ficam
prejudicados para estacionar. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 673/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 310/2021, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Esplendor.
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 674/22 - Requer
informações da Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos e do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE), sobre a
possibilidade de retorno do convênio entre as respectivas instituições. Requerimento
do Vereador José Roberto Tasca: 675/22 - Requer informações sobre o Contrato
Administrativo nº 46/2021, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 27/2021,
celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Empresa Atacadão Maracaí Alimentos
EIRELI. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
676/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar as portas e janelas
do Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho", para
melhorar a ventilação interna. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
677/22 - Requer informações acerca da empresa prestadora de serviço de limpeza,
roçada e galhada na cidade de Ourinhos, esclarecendo quais os critérios de segurança
adotados em relação aos funcionários contratados pela terceirizada no que se refere
aos EPIs e ao transporte dos mesmos. 678/22 - Requer informações sobre a

possibilidade de se promover curso gratuito de capacitação para Barqueiro,
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas,
objetivando qualificação profissional em áreas pertencentes à Marinha e a geração de
emprego nas extrações em portos de areia e derivados semelhantes. 679/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se reservar, no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves, salas a fim de acolher destacamento da Guarda
Municipal. 680/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, se há algum cronograma para substituir toda a
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim Guaporé:
Rua Torazo Kanda, Rua Graciliano Ramos, Rua Henrique Seifert, Rua Francisco
Novelli, Rua José Aparecido Leme, Rua Paulo Duzi, Rua Milton Crivelli, Rua Edwin
Haslinger (Leopoldo), Rua Hermínia Crivellari Ferrari, Avenida Joana Bacon
Amadeu e Avenida Anel Viário. Requerimento do Vereador Fernando Rosini:
681/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.624/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudo de viabilidade de melhorias
em toda a extensão no Córrego "Jacuzinho", pois o mesmo encontra-se muito poluído
causando mau cheiro, incomodando toda a vizinhança a qual pertence.
Requerimento dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo, Raquel Borges Spada,
Fernando Rosini, Éder Júlio Mota, Giovanni Gomes de Carvalho, Anísio
Aparecido Felicetti e José Roberto Tasca: 682/22 – Requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 20/2022. Dando continuidade, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do requerimento de urgência apresentado: Requerimento nº
682/2022 que requer urgência especial de votação ao projeto de Lei nº 20/2022.
Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, que seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de
Lei nº 20/2022, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre o Sistema de
Concessão de Diárias na Câmara Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
Justificativa: O Projeto de Lei em questão visa adequar as orientações mais atuais
sobre o tema, criando mecanismos mais eficazes para dar amparo legal à concessão
das diárias e adequar ao sistema de diárias já em execução no Âmbito Municipal, no
Executivo e suas Autarquias. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em
questão, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 14 de março de 2022. Os requerimentos
apresentados serão apreciados no presente expediente enquanto que o de urgência
será deliberado na Ordem do Dia. A seguir, a Segunda Secretária realizou a
apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
825/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua João
Rodrigues, defronte ao nº 616 - Residencial Vandelena Moraes Freire. 826/22 Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Luiz Cyriaco de
Carvalho com a Avenida Vereador Múcio Correia da Silva. 827/22 - Solicita
construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Manoel da Borba Gato e
Fernão Dias Paes Leme - Jardim dos Bandeirantes. 828/22 - Solicita recuperação ou
reforma, bem como pintura de sinalização de solo, em todos os redutores de
velocidade da Rua Joaquim de Azevedo - Jornalista. 829/22 - Solicita limpeza e

canalização do Córrego Água da Veada. 830/22 - Solicita urbanização e paisagismo
no Sistema de Lazer 434 e 435, situado na Rua Cândido Corrêa de Araujo com a Rua
Santa Mônica, no Residencial Matioli. 831/22 - Solicita implantação de "quebramolas" ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua Henrique Pontara, defronte ao
nº 246, no Jardim Santa Fé. 832/22 - Solicita pintura de sinalização de solo no
cruzamento das Ruas Prof. Francisco Dias Negrão e Mário Furini, no Jardim
Josefina. Indicação da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 833/22 - Solicita limpeza
da calçada da Rua José Maia de Oliveira - Vicentino, sobretudo defronte à antiga sede
da Associação de Moradores do Parque Minas Gerais, haja vista que no local
encontra-se mato alto e infestação de animais peçonhentos, colocando em risco as
pessoas que por ali circulam. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
834/22 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Jornalista Heron
Domingues, ao lado do nº 360, esquina com a Rua Luiz Bruzão, na Vila Brasil.
835/22 - Solicita construção de balanção de concreto no cruzamento entre a Rua
Santa Mônica e a Rua Sete, no Jardim Oriental. 836/22 - Solicita revitalização da
rotatória, pintura da sinalização de solo e instalação de placas de trânsito, na
interseção da Rua Henrique Pontara com a Rua Profa. Maria José Ferreira - Jardim
Santa Fé. 837/22 - Solicita melhorias na iluminação pública das Ruas Don José
Marello, Monteiro Lobato, Pará, Amazonas e Brasil, no entorno da Paróquia Nossa
Senhora de Guadalupe - Vila Perino. 838/22 - Solicita pintura de sinalização de solo,
bem como instalação de placas de sinalização, na confluência das Ruas José Pedroso
e Orlando Azevedo, situada no acesso à Rodovia Raposo Tavares. 839/22 - Solicita
instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 840/22 - Solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Prof. Jorge Herkrath, defronte
aos nº s 266 e 267. 841/22 - Solicita a recuperação ou reforma de todos os redutores
de velocidade da Rua Eduardo Peres. 842/22 - Solicita limpeza geral e varrição
periódica nas guias, sarjetas e calçadas, ao menos uma vez por semana, nas Ruas
Pará, Amazonas, Monteiro Lobato e Don José Marello, no entorno do Seminário
Josefino Nossa Senhora de Guadalupe - Vila Perino. 843/22 - Solicita limpeza de
"bocas de lobo", guias e sarjetas, bem como poda de árvores, na Rua Marcelo
Caldara. 844/22 - Solicita operação "tapa-buracos" no último quarteirão da Rua
Raphael Noschesi, no Jardim Itamaraty (sentido estrada de terra). 845/22 - Solicita
capina, limpeza e pintura nas guias e sarjetas em todo o Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari. 846/22 - Solicita instalação de placas de
limite de velocidade e pintura de sinalização de solo ao longo de todas as ruas do
Jardim Estoril. 847/22 - Solicita reparos e melhorias na calçada entre as Ruas Maria
Pulcinelli Pelegrino e José Olímpio de Almeida, bem como instalação de iluminação
pública de LED no local. 848/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade
(lombada ou lombofaixa) em ponto estratégico na Rua Jamil Chequer - Loteamento
Águas do Eloy. Indicação do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 849/22 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Lino Rosignoli. Indicação
do Vereador Valter do Nascimento: 850/22 - Solicita troca de lâmpada queimada na
Rua Manoel Vieira Júnior, em frente ao nº 900 - Jardim Eldorado. Indicações da
Vereadora Roberta Stopa: 851/22 - Solicita reperfilamento asfáltico na Avenida

Arnaldo da Silva, no entorno da EMEF “Profa. Amélia Abujamra Maron". 852/22 Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Carlos Thomal.
Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 853/22 - Solicita troca de lâmpadas
em dois postes na Rua Gaspar Ricardo, defronte aos nº s 911 e 921. Indicação do
Vereador Alexandre Florencio Dias: 854/22 - Solicita operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Argemiro Geraldo. Indicação do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 855/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua
Henrique Oliva Santade, defronte ao nº 202, poste 13831. 856/22 - Solicita troca de
lâmpada inoperante na Rua Serafim Motta, próximo ao nº 801. Indicações do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 857/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na
Rua São José, defronte ao nº 125 - Vila São Francisco. 858/22 - Solicita retirada de
galhadas na Rua José Justino de Carvalho, ao lado do nº 895 - Jardim Estoril.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 859/22 - Solicita troca de lâmpada
inoperante na Rua São Pedro do Turvo, em frente ao nº 89, no poste 10/1111. 860/22
- Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua São Pedro do Turvo, próximas ao n°
131, no poste 14/9 - Jardim Matilde. 861/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes
na Rua Fernando Prestes, próximas ao nº 263, no poste 23/310, na Vila Boa
Esperança. 862/22 - Solicita substituição da iluminação pública existente por
lâmpadas de LED nas seguintes ruas: Torazo Kanda, Graciliano Ramos, Henrique
Seifert, Francisco Novelli, José Aparecido Leme, Paulo Duzi, Milton Crivelli e
Hermínia Crivellari Ferrari, no Jardim Guaporé. 863/22 - Solicita substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim Guaporé.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 864/22 - Solicita implantação
de ponto de circular na Rua Santa Mônica, defronte ao nº 359. 865/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Jornalista Miguel Farah. 866/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Antônio Pires
de Campos, no Jardim dos Bandeirantes. 867/22 - Solicita substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Neves de Oliveira e da
Avenida José Marques de Souza. 868/22 - Solicita instalação de coberturas e bancos
em todos os pontos de ônibus situados às margens da Rodovia Raposo Tavares, no
perímetro urbano de Ourinhos. 869/22 - Solicita substituição da iluminação pública
por lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Duque de Caxias e Jornalista
Heron Domingues. Na sequência, a Segunda Secretária realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 50/22 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Antônio Fittipaldi Filho. Moção do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 51/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Margareth Bernadt. Moção
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 52/22 - De congratulações ao Sr. José
Carlos Salvino, sua esposa Luci Tavantes Salvino e seus filhos Aline Salvino e
Henrique Salvino, proprietários do Mercado Recanto, que há mais de 13 anos vem
prestando relevantes serviços à população ourinhense. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 53/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Varalta. Moção
do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 54/22 - De congratulações à Mega
Academia, pelos 10 anos de excelentes serviços prestados à saúde e bem estar da
população ourinhense. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 55/22 - De

congratulações à 3ª Edição da "Feira Mulheres Empreendedoras juntas somos +".
Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 56/22 - De repúdio pelas falas em
áudio vazado do Deputado Estadual Arthur do Val, com declarações ofensivas e
desrespeitosas às mulheres ucranianas e brasileiras. 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 Sra.
Vereadora Roberta Stopa do Requerimento nº 668/22; o Sr. Vereador Cícero de
Aquino dos Requerimentos nº s 671, 672, 677, 678, 679/22; o Sr. Vereador José
Roberto Tasca do Requerimento nº 632/22. Não havendo mais pedido de destaque, o
Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 631 a 681/22 e as Moções
nº s 52 e 54 a 56/22, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, José Roberto
Tasca, Roberta Stopa, Alexandre Araújo Dauage, (o Senhor Presidente suspendeu a
sessão para que o Vice-Presidente assumisse a presidência) Cícero de Aquino, como
líder de partido, (o Sr. Presidente suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador
Santiago de Lucas Angelo reassumisse a presidência da presente sessão), Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Raquel Borges Spada, Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva, como líder de partido, José Roberto Tasca (um aparte do tempo do Sr. Vereador
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 da presente sessão, em ordem cronológica. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 632/2022 de autoria do Vereador José
Roberto Tasca que requer informações sobre quais veículos foram adquiridos pela
SAE - Superintendência de Água e Esgoto desde 2019. Fez o uso da palavra o Sr.
Vereador José Roberto Tasca. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 668/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer
informações sobre dados dos testes feitos na água para consumo humano do
município de Ourinhos após o tratamento e enviados ao Sisagua (Sistema de
Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano). Fez o uso
da palavra a Sra. Vereadora Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 671/2022 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que
requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
contendo cópias de todo processo, do projeto e os valores da pista de caminhada
recém criada que liga a pista da Avenida Vitalina Marcusso com a da Rua Edwin
Haslinger (Leopoldo), no Jardim Guaporé. Fizeram o uso da palavra os Senhores

Vereadores Cícero de Aquino 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 672/2022 de autoria do
Vereador Cícero de Aquino que requer informações sobre a possibilidade de se
isentar do pagamento de IPTU as empresas e pessoas físicas que tenham o espaço de
frente ao imóvel prejudicado pela construção de pistas de caminhadas/ciclovias, visto
que ao se realizar a pintura indicando pista de caminhada/ciclovias defronte ao
espaço de um imóvel, comerciantes e clientes ficam prejudicados para estacionar.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 677/2022 de autoria do
Vereador Cícero de Aquino que requer informações acerca da empresa prestadora de
serviço de limpeza, roçada e galhada na cidade de Ourinhos, esclarecendo quais os
critérios de segurança adotados em relação aos funcionários contratados pela
terceirizada no que se refere aos EPIs e ao transporte dos mesmos. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva e José Roberto Tasca. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 678/2022 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer
informações sobre a possibilidade de se promover curso gratuito de capacitação para
Barqueiro, Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Marinheiro Fluvial Auxiliar de
Máquinas, objetivando qualificação profissional em áreas pertencentes à Marinha e a
geração de emprego nas extrações em portos de areia e derivados semelhantes. Fez o
uso da palavra o Senhor Vereador Cícero de Aquino. Por questão de ordem, fez o uso
da palavra o Sr. 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 679/2022 de autoria do
Vereador Cícero de Aquino que requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública, sobre a possibilidade de se reservar, no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, salas a fim de acolher
destacamento da Guarda Municipal. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota. 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,
Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José
Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges
Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze
Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na ordem do dia o Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 682/2022 de autoria da maioria

dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 20/2022 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre o Sistema de Concessão de
Diárias na Câmara Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal, APROVADO com
quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente
nomeou o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho para atuar como relator especial
ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator
Especial ao Projeto de Lei nº 20/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria
supra, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre o Sistema de Concessão de
Diárias na Câmara Municipal de Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter
a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu
Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 14 de março de 2022, Giovanni
Gomes de Carvalho – Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 20/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 3/2022 da Vereadora Nilce Araujo Garcia que dispõe
sobre denominação do prédio do Ambulatório Veterinário Municipal de Ourinhos.
Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da
palavra na tribuna livre os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Raquel Borges
Spada, Cícero de Aquino (o Senhor Presidente suspendeu a sessão para que a
Segunda Secretária Raquel Borges Spada assumisse a presidência), Giovanni Gomes
de Carvalho, José Roberto Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Nilce
Araujo Garcia. Não havendo mais orador inscrito e fim do horário do expediente, a
Senhora Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Sexta 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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