ATA DA OITAVA 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 vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às
dezessete horas e onze 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
Oitava 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. Logo
após, o Sr. Presidente Santiago de Lucas Angelo declarou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Aparecida de Fátima Souza. Em seguida, foi colocada em votação
a Ata da Sétima 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 nº
SMPF-48/2022, da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando os Boletins de
Caixa e Diários da Tesouraria referentes ao período de 03/01/2022 a 31/01/2021, com
os nº s 001 até 021. Ofício nº 008/2022, do Observatório Social do Brasil em
Ourinhos/SP, que solicita suspensão da declaração de organização da Fapi pela
entidade Extreme Motor Clube. Ofício nº 312/2022-GAB, do Gabinete do Deputado
Federal Rodrigo Agostinho, informando destinação de recursos via Emenda
Parlamentar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e emenda de bancada no
valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 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 36/2022 de autoria da

Vereadora Raquel Borges Spada que cria o "Encontro Municipal de Preparação para a
Maternidade Segura" e dá outras providências. Projeto de Lei nº 37/2022 procedente
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que institui no Município o mês "Maio
Branco". Projeto de Lei nº 38/2022 oriundo do Vereador Santiago de Lucas Angelo
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Paulo Henrique Rodrigues Pires).
Projeto de Lei nº 39/2022 de autoria do Vereador Alexandre Araújo Dauage que
permite que os veículos dos Oficiais de Justiça, quando em diligências, desfrutem de
livre parada e estacionamento no local da prestação de serviços e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 40/2022 oriundo do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Maria Augusta
Brianezzi). Emenda nº 1/2022 (MODIFICATIVA) de autoria dos Vereadores
Santiago de Lucas Angelo e Valter do Nascimento ao Projeto de Lei nº 21/2022,
alterando o Artigo 2º. Emenda nº 2/2022 da Vereadora Roberta Stopa à Emenda nº
1/2022 (SUPRESSIVA/MODIFICATIVA) ao Projeto de Resolução n° 03/2022, de
autoria da mesma que dispõe sobre a criação da "Câmara Jovem" no Município de
Ourinhos e dá outras providências. Emenda nº 3/2022 (MODIFICATIVA) de autoria
dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento EMENDA Nº 01
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº 25/2022, de autoria dos mesmos que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Alfaiate Alberto Teixeira). 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 Permanente de Justiça e
Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento emitidos aos Projetos de Lei nº s
14, 16, 17, 19, 21 (e respectiva Emenda nº 1 MODIFICATIVA), 22, 23, 24, 25 e
35/2022. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
14/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa dos Vereadores José Roberto Tasca e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, que dispõe sobre a instalação de redes de proteção ou
equipamento similar de segurança em janelas, varandas e sacadas dos novos edifícios
residenciais com mais de um pavimento, 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 março de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – PresidenteRelator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 16/2022.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa 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, 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 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 17/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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 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 19/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti, que institui o “Dia Municipal em Memória às Vítimas da Covid19” no município de Ourinhos, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 28 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 21/2022 e respectiva
Emenda nº 01 (MODIFICATIVA). Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de autoria dos Vereadores
Santiago de Lucas Angelo e Valter do Nascimento, que institui no âmbito do
município de Ourinhos o “Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores - CAC”, e
respectiva Emenda n° 01 (Modificativa), de iniciativa dos autores, 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, 28 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 22/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Santiago de Lucas
Angelo, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Celso Chagas), 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 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 23/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Antonia Trindade
Bueno), 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 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 24/2022. Senhor Presidente, após realizadas as

indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Santiago de Lucas Angelo, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Dr.
Belarmino Correa), 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 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 25/2022. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa dos
Vereadores Valter do Nascimento e Santiago de Lucas Angelo, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Alfaiate Alberto Teixeira), 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 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 35/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Roberta Stopa, que
institui o “Dia Municipal da Doula” 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, 28 de março de 2022, Anísio Aparecido
Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder
Júlio Mota – Membro. Na sequência, o Senhor 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 12/2022: Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 12/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho, que institui o “Dia Municipal de Nossa Senhora
Aparecida do Vagão Queimado” e dá outras providências, esta Comissão observou
ser necessária a supressão do parágrafo único do artigo 1º, não sendo possível a
atribuição de realização de eventos ao Particular pelo Poder Público, conforme
orientação jurídica. Assim, desde que realizadas as alterações apontadas acima,
declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 24 de
março 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 Senhor Presidente colocou em discussão. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura na íntegra do
ofício do Presidente do MDB de Ourinhos: “À Câmara Municipal de Ourinhos. Ao
Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos Santiago de Lucas. O Movimento
Democrático Brasileiro – MDB – Diretório Ourinhos, vem através de seu Presidente
Ariovaldo de Almeida Lima popularmente conhecido como Ari da Autoescola vem
realizar a indicação de Líder de Bancada em nome do Vereador José Roberto Tasca
em nome do MDB Ourinhos. Ourinhos, 28 de março de 2022, Ari da Autoescola –

Presidente do MDB Ourinhos”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão Permanente
de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente emitidos aos Projetos de Lei nº s 104 e
105/2021. Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei nº 104/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito
Municipal que altera dispositivos da Lei nº 6.372, de 06 de outubro de 2017, que
constitui o Conselho Municipal do Bem Estar Animal de Ourinhos – COMBEA, e do
Fundo Municipal do Bem Estar Animal de Ourinhos – FUMBEA a ele vinculado e dá
outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me
foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 24 de março de 2022, Giovanni Gomes de Carvalho –
Presidente-Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei nº 105/2021. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito
Municipal que dispõe sobre o rebaixamento de guias no município e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 24 de março de 2022, Giovanni Gomes de Carvalho – PresidenteRelator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. A seguir,
foram apresentadas as matérias relativas à 8ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 724/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se
firmar parceria entre faculdades de psicologia e o Centro Pop para oferecer
atendimento psicológico gratuito aos seus usuários. 725/22 - Requer informações
quanto à possibilidade de se firmar parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer e o Centro Pop para oferecer aulas de esporte aos seus usuários. 726/22 Requer informações quanto à possibilidade de se promover diariamente, até as 23
horas, ações de abordagem de pessoas em situação de rua, com vistas a levá-las para
acolhimento no Centro Pop. Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 727/22 Requer informações sobre o post na página do Facebook da Prefeitura Municipal
referente às pessoas em situação de rua no município. 728/22 - Requer informações
sobre o anúncio em redes sociais referente ao aumento salarial dos/as Agentes
Comunitários de Saúde, Agentes Comunitários de Endemias e Agentes Sanitários.
Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 729/22 - Requer informações
sobre o motivo dos atrasos das cirurgias eletivas. 730/22 - Requer informações sobre
a possibilidade de se implantar uma quadra de vôlei de areia no “redondo” da Praça
Presidente Kennedy (Praça do Seminário). 731/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se contratar uma empresa transparente, para que seja feita uma
auditoria na Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SAE). Requerimento
do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 732/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a UBS "Profa. Ercília Siqueira Hernandes" - UBS da

Vila Margarida. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 733/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
sobre quais medidas estão sendo tomadas em relação às crianças que vendem doces
nos semáforos da região central do município. 734/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar cópia da chave do banheiro da Praça Miguel
Mofarrej aos proprietários de Food Truck, para que seus clientes possam usar no
horário de funcionamento dos trailers. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 735/22 - Requer informações, junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem - DER, sobre a possibilidade de se construir ciclovias às
margens da Rodovia Mello Peixoto em nosso município. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 736/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria e à Secretaria Municipal de Segurança
Pública, sobre quais medidas serão tomadas com relação ao fechamento do banheiro
da Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló), pois a praça foi inaugurada em 19 de
julho de 2018 como a Praça do Food Truck e, no local, também ocorre a "Feira do
Rolo" aos domingos. Requerimento do Vereador Valter do Nascimento: 737/22 Requer informações sobre o cronograma de execução para pintura de sinalização de
solo nas ruas do Distrito Industrial para Micro e Pequenas Empresas Luis Henrique
Fernandes "Kiko". Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 738/22 Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução para revitalização
de área verde municipal situada na Rua Servidor Manoel Costa (Duca), ao lado do
USF Itajubi, com a implantação de quadra de areia, instalação de playground e
bancos. 739/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de urbanização na Área Verde 15
situada na Rua Radialista Irineu Veroneze, no Jardim São Judas Tadeu. 740/22 Requer informações sobre a possibilidade de se proceder melhorias na infraestrutura
do final da Rua Padre Rui Cândido da Silva, próximo ao nº 3.000, tais como
patrolamento, cascalhamento, entre outros serviços. Requerimento do Vereador
José Roberto Tasca: 741/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se fazer
um playground (brinquedos infantis) em frente à Praça Olivério Mercante (praça da
Estação de Tratamento de Água - ETA/SAE) - CDHU Vila Brasil. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 742/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se contratar mais um recepcionista na UBS "Dr. Hélio Migliari",
pois há necessidade de ajuda no atendimento. Requerimentos da Vereadora
Roberta Stopa: 743/22 - Requer informações sobre a falta de fórmula infantil para
distribuição pelo SUS no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão. 744/22 Requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 6.617/2020, que cria o
"Projeto Pomar Urbano". Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 745/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um ponto
de interligação entre o Centro Cultural Tom Jobim e o SENAC, para facilitar o acesso
entre os prédios e promover ainda mais o contato da comunidade, tornando ali um
local de encontro e um espaço para estudos e momentos agradáveis de todos que ali
estiverem. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 746/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, sobre qual
solução será apresentada em relação à ausência de reposição salarial e aumento real

dos salários dos servidores municipais nos últimos 3 anos; considerando que o
secretariado, no mesmo período, recebeu reajuste, em média, de cerca de 30%.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 747/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de estudos para a implantação de projetos de vôlei, futebol,
zumba, entre outros, na Praça José Francisco de Moraes - "Moraes do Banespinha",
situada na Rua Antonio Franciscon Filho - Residencial Vandelena Moraes Freire.
Requerimentos do Vereador Alexandre Florencio Dias: 748/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o atendimento de
psicologia para crianças em nosso município e se existe algum protocolo de
atendimento que determina quem, onde e quais problemas contemplam esse
atendimento. 749/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, se
existe algum projeto em andamento para reforma das unidades básicas de saúdes,
unidades de saúde da família, Centro de Saúde I e Ambulatório de Especialidades.
Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 750/22 - Requer informações
sobre o projeto e o cronograma para execução de sinalização viária de solo na
Avenida Domingos Camerlingo Caló nº 1.746, em frente à Padaria Trigal. 751/22 Requer informações sobre o cronograma de execução para limpeza (roçada) em
canteiro da pista de caminhada da Avenida Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino"
- Residencial Ville de France. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 752/22 - Requer informações sobre o cronograma para execução de
pintura de sinalização trânsito (PARE e faixa para pedestres) no cruzamento das Ruas
Arlindo Luz e Silva Jardim, devido à ocorrência de várias acidentes no local.
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 753/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a quadra poliesportiva situada ao
lado do Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" (Calipeiro) - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante (COHAB). Os requerimentos apresentados serão apreciados
no presente expediente. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
754/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma em geral,
pintura e construção de mais salas na UBS “Dona Pepa” – UBS da Vila Brasil. A
seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicações do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 885/22 - Solicita retirada de galhada na Rua
Fernando Sanches, defronte ao n° 343, na Vila São Francisco. 886/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua São José, próximos ao n°
216, na Vila São Francisco. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
887/22 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas do Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 888/22 - Solicita a construção de balanção de
concreto no cruzamento das Ruas José Siqueira e Maria Pulcinelli Pelegrino,
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. Indicação da Vereadora
Roberta Stopa: 889/22 - Solicita melhorias a serem realizadas pela Secretaria
Municipal de Obras sobre pedidos protocolados na Prefeitura Municipal sob nº
2.206/2021. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 890/22 - Solicita a
possibilidade de patrolamento na Avenida Anel Viário, Jardim Guaporé, que dá
acesso ao AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues". Indicação do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 891/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua
Augusto Paschoal, ao lado do Posto Gigante, bem como na Rua Eliza Demonari

Fantinati, próximo ao Zé Tarquinho. Indicação dos Vereadores Luiz Donizetti
Bengozi e Raquel Borges Spada: 892/22 - Solicita implantação de lombada na Rua
Maria Pacheco e Chaves, próximo à escola, no Parque Pacheco Chaves. Indicações
da Vereadora Raquel Borges Spada: 893/22 - Solicita pintura de sinalização de
solo na Rua Maria Pacheco e Chaves, próximo à escola, no Parque Pacheco Chaves.
894/22 - Solicita retirada de galhadas na Alameda Vereador e Presbítero Salomão de
Moraes, no Jardim Santa Fé. Indicações do Vereador Fernando Rosini: 895/22 Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em todas as ruas do Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB), principalmente na Rua Pedro José. 896/22 - Solicita, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, retirada de entulho e limpeza
nas áreas constitucionais situadas na Rua Elvira Leide Ferreira, no Núcleo
Habitacional Choso Misato. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
897/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em três postes da Rua Eduardo
Peres, defronte ao n° 324 (NEI "Vereador Carlos Ferreira Felipe") no Loteamento
Maria Christoni. 898/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em três
postes da Rua Eduardo Peres, defronte ao n° 1.165 (NEI "Enry César Cury Negrão"),
na Vila São Luiz. 899/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na
Avenida Amador Bueno, defronte aos n°s 223 e 275, no Jardim dos Bandeirantes.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 900/22 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Alameda Severo Montuleze, defronte ao n° 118, no Jardim Santa
Fé. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 901/22 - Solicito retirada de
galhadas na Rua Antônio Dirceu Chierentin, no Jardim Flórida. 902/22 - Solicito
retirada de galhadas na Rua Isaac Benatto, no Jardim do Sol. 903/22 - Solicito poda
de árvore na Rua Pedro Alexandre, defronte ao nº 747, no Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 904/22 Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Nelson Vita, defronte
ao nº 78 - Ville de France. 905/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em
postes na Rua Professor Jacy Apparecido Mathias Negrão, defronte aos nº s
1048/1077 - Ville de France. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
906/22 - Solicita poda de árvore na Rua Enfermeiro José Augusto Ribeiro, defronte
ao nº 463, no Jardim Beatriz. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
907/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Julio Beloto,
defronte aos nº s 202/102 - Ville de France. Indicação da Vereadora Raquel Borges
Spada: 908/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Enfermeiro José Augusto
Ribeiro, em frente ao nº 463, no Jardim Beatriz, provocado pela SAE
(Superintendência de Água e Esgoto). Indicação da Vereadora Roberta Stopa:
909/22 - Solicito o fornecimento aos atletas das modalidades esportivas oferecidas
pela Prefeitura de Ourinhos, calçados, uniformes, lanches e transporte. Indicações do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 910/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua Amauri de Souza, defronte aos nº s 124, 504, 624, bem
como no cruzamento com a Rua Vereador Edson Alves de Moura - Ville de France.
911/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Ferroviário
Sebastião Francisco Barbosa, acima do nº 208 - Ville de France. 912/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Lauro Minucci, defronte ao

nº 84, bem como no cruzamento com as Ruas Carlos Minucci e Julio Beloto - Ville
de France. 913/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua
João Carlos Bacchmi, defronte aos nº s 320 e 380 - Ville de France. 914/22 - Solicita
retirada de galhadas na Rua Nestor Soares, próximo ao nº 80 - Nova Ourinhos.
915/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua Salvino de Souza Andrade, próximo aos
nº s 842 e 895 - Vila São Luiz. 916/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua Manoel
Palácios, próximo ao nº 76 - Nova Ourinhos. 917/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Narciso Migliari, defronte aos nº s 215 e 377
- Residencial Ville de France. 918/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes
em quatro postes na Rua Ewerton Dias de Jesus Romão, próximo a estação de energia
(CPFL) - Residencial Ville de France. 919/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua Apparecida Faria Bacchmi, defronte ao nº 27, no
Residencial Ville de France. 920/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes
em postes na Rua Arthur Cotrim Filho, no cruzamento com a Rua Zuleika Corrêa
Perino - Residencial Ville de France. 921/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua Arthur Cotrim Filho, no cruzamento com a Avenida
Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino" - Residencial Ville de France. 922/22 Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Zuleika Corrêa
Perino, defronte ao nº 362, no Residencial Ville de France. 923/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Arthur Cotrim Filho, no
cruzamento com a Rua Professor Jacy Apparecido Mathias Negrão - Residencial
Ville de France. 924/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na
Rua Marcelo Borges Moreira, defronte ao nº 157, no Residencial Ville de France.
925/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Professor
Jacy Apparecido Mathias Negrão, defronte ao nº 371, bem como no cruzamento com
a Rua Joaquim Feliciano - Residencial Ville de France. 926/22 - Solicita substituição
de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Antônia Chiachia, defronte ao nº 74, no
Residencial Ville de France. 927/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes
em postes na Avenida Jeanduy de Oliveira Perino "Duia Perino", nºs 979 / 503 / 248 /
434 / 716 / 1648, ao lado e em frente ao nº 383, nº s 946 / 1018 / 1336 (quatro
lâmpadas), nº 1.516 (duas lâmpadas ao lado), e nº 1.564 (uma lâmpada ao lado e
quatro lâmpadas em frente), no Residencial Ville de France. 928/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Avenida Renato da Costa Lima,
defronte ao nº 765, bem como no cruzamento com as Ruas Amauri de Souza,
Professor Jacy Apparecido Mathias Negrão, Nelson Vita, Avenida Jeanduy de
Oliveira Perino "Duia Perino" (cinco lâmpadas inoperantes) e em frente à UNESP
(seis lâmpadas inoperantes), no Residencial Ville de France. Indicação do Vereador
Fernando Rosini: 929/22 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, recapeamento asfáltico ou reperfilamento, melhorias na iluminação
pública e limpeza na Rua Armando de Oliveira e Rua Augusto Meneses da Costa, no
Jardim Independência. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 930/22 Solicito limpeza no escadão da Rua Livino José de Oliveira, na Vila Christoni.
Indicação do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 931/22 - Solicita melhorias em
trecho da Rua Francisco Nunes de Mello, sem pavimentação, conforme imagens que
ilustram as condições no leito carroçável. Dando sequência, a Segunda Secretária

realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino:
71/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Sérgio Pionti. Moções do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 72/22 - De congratulações aos proprietários do Mercado
Paiva, Sr. Manoel Paiva, esposa Sra. Iraci Paiva, filhas Eliane de Jesus Paiva, Eliza
Aparecida Paiva e Aracele de Jesus Paiva, pelos 46 anos prestando relevantes
serviços à população ourinhense. 73/22 - De pesar pelo falecimento de Evandro
Carlos de Oliveira. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 74/22 - De
congratulações ao SENAC pela sua inauguração em Ourinhos. Moção do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 75/22 - De congratulações e aplausos aos professores e
atletas da Associação Ourinhense de Bem Estar, pela dedicação e comprometimento
no 1°. Torneio Regional de Natação, realizado na Associação Bauruense de Desportos
Aquáticos, no dia 20 de março de 2022. Moções do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 76/22 - De congratulações e aplausos pelo Dia do Oficial de Justiça,
comemorado em 25 de março, externando nossa sincera gratidão e carinho a esses
importantes profissionais, fundamentais para o devido cumprimento da Justiça. 77/22
- De congratulações a Loja Castanha Som, pelos 35 anos de atividade no comércio de
Ourinhos. 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 dos
Requerimentos nº s 727 e 743/2022; o Sr. Vereador Cícero de Aquino do
Requerimento nº 746/2022; o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias dos
Requerimentos nº s 748 e 749/2022. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr.
Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 724 a 754/22 e as Moções nº
s 72 e 74 a 77/2022, com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, (o Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente assumisse a sessão para o
mesmo fazer o uso da palavra) Santiago de Lucas Angelo, (o Sr. Presidente
suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a
presidência da presente sessão), Roberta Stopa, José Roberto Tasca, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Éder Júlio Mota e Alexandre Araújo Dauage. Não
havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram
colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor Presidente
informou 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 da 7ª
Sessão Ordinária e também as matérias destacadas da presente sessão, em ordem
cronológica. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 710/2022 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Assistência Social, sobre quais providências estão sendo tomadas a
respeito das pessoas em situação de rua que estão por toda a cidade, pedindo dinheiro

nos semáforos e dormindo na Praça Melo Peixoto. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 712/2022 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que requer
informações sobre o Conselho Municipal da Juventude. Fez o uso da palavra o Sr.
Vereador 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 713/2022 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que requer
informações sobre a possibilidade de se intermediar junto ao Governo do Estado
visando à implantação da Casa da Juventude em nosso Município. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 714/2022 de autoria do
Vereador Éder Júlio Mota que requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, no sentido de se apresentar projeto para
viabilizar para o nosso Município o Programa "Vida Longa" do Governo do Estado.
Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Éder Júlio Mota e Roberta Stopa.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº 59/2022 de
autoria do Vereador Cícero de Aquino de congratulações à 2ª edição do Galpão
Colaborativo - Feira de Criativos Marcas Autorais e Vibe Positiva, organizada por
Paula Petrini Damasceno e Eloisa dos Santos Peres, realizada nos dias 12 e 13 de
março de 2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em votação,
APROVADA por unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº 68/2022 de
autoria dos Vereadores Alexandre Florencio Dias, Santiago de Lucas Angelo, José
Roberto Tasca e Fernando Rosini de congratulações e aplausos ao empresário Cleber
Broch e sua esposa Sra. Edilene Broch, pelo belíssimo trabalho que apresentam a
frente do Instituto Penta Social, com diversas ações sociais sendo realizadas em todo
o Estado de São Paulo. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores José Roberto
Tasca, Santiago de Lucas Angelo e Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em votação, APROVADA por
unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº 70/2022 de autoria do Sr.
Vereador Éder Júlio Mota de congratulações e aplausos à Evelyn Gracielle Vieira
Correa, Diretora Técnica em Saúde II - Gerência de Atenção em Urgência e
Emergência do Hospital das Clínicas de Marília, pelo belíssimo trabalho dedicado à
área da saúde, repleto de profissionalismo, competência, dedicação e carinho. Fez o
uso da palavra o Sr. Vereador Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra, foi colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 727/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que
requer informações sobre o post na página do Facebook da Prefeitura Municipal
referente às pessoas em situação de rua no município. 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. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 743/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer
informações sobre a falta de fórmula infantil para distribuição pelo SUS no Centro de
Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão. 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. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº 746/2022 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, sobre qual solução será
apresentada em relação à ausência de reposição salarial e aumento real dos salários
dos servidores municipais nos últimos 3 anos; considerando que o secretariado, no
mesmo período, recebeu reajuste, em média, de cerca de 30%. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Cícero de Aquino. (será dada a continuidade da discussão e votação
do Requerimento nº 746/22 na próxima sessão ordinária) 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 informou que será colocada em deliberação
do plenário a matéria apresentada à mesa. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora
Roberta Stopa solicitou do plenário o adiamento da discussão e votação da Emenda
nº 2/2022 (SUPRESSIVA e MODIFICATIVA) ao Projeto de Resolução nº 3/2022
de autoria da mesma que dispõe sobre a criação da "Câmara Jovem" no Município de
Ourinhos e dá outras providências por duas sessões ordinárias. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário a solicitação da Vereadora Roberta Stopa,
ACEITA por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem
do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores
Nilce Araujo Garcia, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca,
Roberta Stopa, Cícero de Aquino e Éder Júlio Mota. Fim do horário do expediente, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Oitava 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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