ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 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 sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito
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 Vigésima Primeira 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, 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
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a presente sessão ordinária e colocou em votação a Ata da Vigésima
Sessão Ordinária de 2022, APROVADA por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou um minuto de silêncio em memória do Professor Dinho pelos
onze anos do seu falecimento. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho solicitou um minuto de silêncio pelos dois anos do falecimento
do Sr. Francisco Torres Neto. Por questão de ordem, o Sr. José Roberto Tasca
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Luís Fajoli. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Antônio Marcos de Almeida. 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. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que fizesse a leitura de Requerimento protocolizado nesta Casa, sob nº 690/2022, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que solicita Licença para assumir o
cargo de Secretária Municipal de Governo. Feita a leitura do Requerimento,
protocolado sob nº 690/2022, nos termos do artigo 235, inciso segundo, parágrafo 2º,
combinado com o artigo 160, inciso décimo segundo, bem como artigo 236,
constantes do Regimento Interno desta Casa de Leis, e combinado com o artigo 36,
inciso sétimo da Lei Orgânica do Município, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Tendo em vista a aprovação do pedido de Licença da Vereadora
Raquel Borges Spada, determinou à Secretaria da Casa a elaboração do necessário
Ato, com a publicidade da licença e da convocação do respectivo suplente, com

fundamento no que dispõe o Regimento Interno da Câmara e os dispositivos da Lei
Orgânica do Município. A seguir, 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. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Por questão de ordem, fez o uso da palavra a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos:
Correspondências recebidas após a última sessão: Ofício n° 277/2022 OSS-SCAPROV, da Provedora da Santa Casa de Assis, em resposta ao Requerimento Nº
966/2022, do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; E-mail da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, encaminhando uma
cópia do Ofício nº 142/2022/GAB, do Prefeito Municipal, em complementação ao
ofício nº 82/2022/GAB, enviado à 6ª Promotoria de Justiça de Ourinhos,
acrescentando informações ocorridas neste mês de junho a respeito da atuação da
unidade do Observatório Social do Brasil – Ourinhos; Ofício Nº 80/2022-GAB/SAE,
da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS (SAE), em
resposta aos Requerimentos n° s 668 e 980/2022, ambos da Vereadora Roberta Stopa.
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 72/2022 de autoria do Vereador Santiago de Lucas
Angelo que dispõe sobre denominação de plataforma elevatória de acessibilidade do
prédio da Câmara Municipal (Plataforma Elevatória de Acessibilidade "Vereador
Júlio Antônio Mori"). Projeto de Lei nº 73/2022 oriundo do Prefeito Municipal que
altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre o Plano Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Câmara Municipal de Ourinhos e dá
outras providências. Projeto de Lei nº 74/2022 procedente do Prefeito Municipal que
altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da Câmara
Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 75/2022 de
autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 76/2022 oriundo do Prefeito Municipal que altera os
Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano
Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá
outras providências. Projeto de Lei nº 77/2022 procedente do Prefeito Municipal que
altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da Prefeitura
Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº 78/2022
de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais

Especiais no valor de R$ 19.450.000,00 (Dezenove milhões e quatrocentos e
cinquenta mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº 79/2022 oriundo do
Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.702, de 30 de novembro
de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Prefeitura
Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº 80/2022
procedente do Prefeito Municipal que altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30
de novembro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do
exercício financeiro 2022 da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 81/2022 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 915.000,00 (Novecentos
e quinze mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº
17/2022 oriundo do Prefeito Municipal que cria a Atividade Delegada Ambiental,
bem como estabelece a gratificação a ser paga aos policiais militares ambientais que
exercem a atividade, por meio de convênio celebrado entre o Município de Ourinhos
junto ao Estado de São Paulo 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 do relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes - CAR, criada na forma
do Ato nº 08/2021, constituída através da Resolução nº 06/2021 – destinada a apurar
denúncias de pessoas imunizadas contra o coronavírus (COVID-19) em nosso
município, mesmo sem pertencer aos grupos prioritários, visto que a Portaria GM/MS
nº 69, de 14 de janeiro de 2021, estabelece que, dentre outros registros, deve constar
no sistema de informação o grupo prioritário ao qual pertence a pessoa vacinada. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou que fosse realizada
somente as considerações finais do relatório. Aceita pelo plenário o pedido do Sr.
Vereador, o Primeiro Secretário realizou a leitura: RELATÓRIO FINAL REFERENTE À COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES - CAR – destinada a
apurar denúncias de pessoas imunizadas contra o Coronavírus (COVID-19) em
nosso Município, mesmo sem pertencer aos grupos prioritários, visto que a Portaria
GM/MS nº 69, de 14 de janeiro de 2021, estabelece que, dentre outros registros, deve
constar no sistema de informação o Grupo Prioritário ao qual pertence a pessoa
vacinada. Formulamos o presente com a finalidade de prestar esclarecimentos com
relação ao andamento, bem como à conclusão da referida CAR. A mesma teve o
intuito de apurar denúncias de pessoas imunizadas contra o Coronavírus (COVID19) em nosso Município, mesmo sem pertencer aos grupos prioritários, visto que a
Portaria GM/MS nº 69, de 14 de janeiro de 2021, estabelece que, dentre outros
registros, deve constar no sistema de informação o Grupo Prioritário ao qual
pertence a pessoa vacinada, conforme Resolução nº 06/2021 e Ato nº 08/2021.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Comissão de Assuntos Relevantes, após realizado
árduo trabalho e longas pesquisas, constatou pela ausência de indícios da
ocorrência de burla no sistema de prioridade da vacinação contra o COVID-19 no
Município de Ourinhos. A instrução dos trabalhos da presente Comissão possibilitou
apurar que a denominada “xepa” das sobras de vacina teve o intuito de não
desperdiçar as doses que seriam perdidas caso não se adotasse esse sistema que foi

recomendado pela Secretaria Estadual de Saúde e adotado por parte de todos os
Municípios do Estado de São Paulo. Os trabalhos também permitiram concluir que
Ourinhos foi referência na vacinação, uma vez que cumpriu todo o calendário
estabelecido com celeridade e com antecedência da maior parte dos Municípios do
País. Durante todos os estudos da CAR, a Secretaria Municipal da Saúde se mostrou
solícita no atendimento de todas as indagações e questionamentos apresentados. Por
tais razões, conclui-se pela regularidade no sistema de vacinação adotado pelo
Município de Ourinhos. Destarte, considerando os compromissos assumidos e nada
mais tendo a expor, declaramos encerrados os trabalhos da referida Comissão de
Assuntos Relevantes. Ourinhos, 23 de junho de 2022, Raquel Borges Spada –
Presidente; Alexandre Araújo Dauage – Membro; Éder Júlio Mota – Membro;
Fernando Rosini - Membro e Valter do Nascimento – Membro. Realizada a leitura, o
Sr. Presidente solicitou à Secretaria da Casa as devidas providências de praxe
relativas ao encerramento desta Comissão de Assuntos Relevantes. Na sequência, o
Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 59/2022,
bem como das considerações finais do parecer contrário da Comissão Permanente de
Saúde e Assistência Social emitido ao Projeto de Lei nº 18/2022. Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 59/2022. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa
dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada, que declara de
utilidade pública a Associação Amigos dos Surdos de Ourinhos e Região, 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, 23 de junho de 2022, Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Saúde e Assistência
Social ao Projeto de Lei nº 18/2021. Matéria apreciada: Projeto de Lei nº 18/2022 que
“dispõe sobre a autorização da presença de doulas durante o trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato nas maternidades, casas de parto e hospitais de Ourinhos”, de
autoria da Vereadora Roberta Stopa, do Partido dos Trabalhadores – PT.
Considerações Finais: A presença das Doulas nas Instituições de Saúde não é proibida
nas Instituições de Saúde do Município, desde que na qualidade de acompanhantes. O
Projeto de Lei nº 18/2022 tem a finalidade de garantir que os hospitais, maternidades
e as casas de parto da rede pública e privada do Município sejam obrigadas a permitir
a presença de Doulas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, sempre que a
gestante solicitar, sem vínculos empregatícios com os estabelecimentos específicos.
O PL prevê que não se trata de acompanhante e não exclui o direito da gestante de,
além de contar com o auxílio de Doulas, ter um acompanhante de sua confiança
durante o período de internação. No entanto, após os estudos e pesquisas realizadas
por esta Comissão, identificamos a incompetência legislativa municipal para legislar
sobre proteção e defesa da saúde, uma vez que a Constituição Federal no Art. 24, XII,
prevê que o assunto é de competência concorrente entre o Município, Estado e
Distrito Federal, não sendo o Município incluído neste rol. Além disso, a
incompetência municipal para legislar sobre a temática é prevista expressamente no

art. 22, XVI, da Constituição da República, cabendo à União, privativamente, legislar
sobre condições para o exercício profissional. Por fim, em virtude de o serviço das
Doulas não estar sequer regulamentado no âmbito federal e não constar da tabela de
serviços do Sistema Único de Saúde, identificou-se a inconstitucionalidade material
em ofensa ao Princípio Constitucional da Igualdade, em decorrência da desobediência
ao princípio da universalidade do direito fundamental à saúde e de o serviço prestado
pelas Doulas ser particular e não público, de acesso restrito às gestantes e parturientes
que tenham condições financeiras para arcar com o seu custeio, OPINAMOS, pela
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL do Projeto de Lei nº
18/2022. Ourinhos, 20 de junho de 2022, Éder Júlio Mota – Presidente; Raquel
Borges Spada – Membro e Valter do Nascimento – Membro. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
favorável da Comissão de Finanças e Orçamento emitido ao Ofício nº 02/2022
da/SAE, Protocolo nº R-561/2022-67, encaminhando cópia do balancete financeiro
da SAE de Ourinhos, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022:
Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000561/2022-67
de 2022-05-18, referente ao Ofício nº 02/2022 DA/SAE, de 17 de maio de 2022, da
Sra. Jéssica Guimarães Santos Pereira, Gerente de Orçamento e Finanças, que
encaminha cópia do Balancete Financeiro da Receita e da Despesa da SAE, referente
aos meses de janeiro, fevereiro e março 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, 13 de junho de 2022. A seguir, foram
apresentadas as matérias relativas à 21ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos Requerimentos: Requerimentos do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 1.137/22 - Requer informações sobre o cronograma de
execução de limpeza na passagem de nível situada na Rua Benjamin Constant.
1.138/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de instalação de
iluminação pública (poste) em bifurcação entre as Avenidas Aureliano Antônio
Gonçalves e Presidente Goulart, no Jardim Santos Dumont. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.139/22 - Reitera, sem teu inteiro teor, a
Indicação n° 328/2022, que solicita pavimentação asfáltica, com a construção de
guias e sarjetas, ligando a Rua Antônio Caetano Chaves, do Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato, ao acesso à Rodovia Orlando Quagliato (SP 327). Requerimento
do Vereador José Roberto Tasca: 1.140/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Planejamento e Finanças, sobre o processo n° 43.636/2019, de autoria
de vários servidores públicos ativos e inativos, acerca de média de horas extras e
férias não pagas. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.141/22 - Requer informações do setor responsável sobre o agendamento e a
quantidade de vagas diárias disponíveis à população que procura agendamento
médico de todas as especialidades nos postos do Município, bem como o tempo de
espera entre o agendamento e o atendimento médico do munícipe. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.142/22 - Requer informações sobre a
elaboração do estudo técnico referente à resposta do Requerimento nº 1.334/2021 e o

envio de cópias para a execução de melhorias no sistema viário (trânsito) para
possibilitar maior fluidez no cruzamento da Rua Júlio Mori com a Avenida Horácio
Soares. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.143/22 - Requer
informações, através de cópias, contendo a quantidade de médicos que foram
contratados pela Prefeitura, especificando as especialidades de cada médico e em
quais unidades básicas de saúde eles atuam. 1.144/22 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, através de cópias, sobre qual foi a última compra
realizada de lancetas e tiras para glicemia, destinadas às unidades básicas de saúde de
cada bairro. 1.145/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos e de Zeladoria, se há algum cronograma para que sejam tomadas as devidas
providências com relação ao descarte de lixo hospitalar (gaze com sangue, seringas e
agulhas) que fica espalhado pela calçada da UBS "Rosa Rodrigues Vidor" (Vila
Odilon). Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.146/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Arquipo Matachana,
situada entre a Avenida Gastão Vidigal e a Rua do dos Trabalhadores, no Jardim
Estoril, com a realização de poda de árvores, roçada, melhorias na iluminação, etc.
Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 1.147/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos para viabilizar a diminuição do grande
fluxo de veículos, bem como dos riscos de acidentes, na passagem de nível da Vila
Margarida, entre a Rua José Bonifácio e a Ladeira Rio de Janeiro. Requerimentos do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.148/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 1.814/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma
de execução de melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Rua Raphael
Noschesi - Jardim Paris. 1.149/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
1.799/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
melhorias no dispositivo de escoamento de águas pluviais na Rua do Expedicionário,
conforme especifica. Requerimento dos Vereadores Valter do Nascimento e Luiz
Donizetti Bengozi: 1.150/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
1.557/2021, que requer informações sobre o cronograma de execução de calçamento
em área da Municipalidade no trecho da Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, entre as
Ruas Júlio Mori e Aleixo Garcia, no Jardim dos Bandeirantes. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.151/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.514/2021, que requer informações sobre medidas adotadas pela
municipalidade a fim de se exigir o cumprimento da Lei nº 6.643/21, na qual obriga a
empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica
promover o ordenadamente e retirada de fios inutilizados, conforme especifica.
Requerimento dos Vereadores Valter do Nascimento e Luiz Donizetti Bengozi:
1.152/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.507/2021, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de construção de praça em
área institucional localizada defronte ao Lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.153/22 Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 1.455 e 629/2021,
que requerem informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
sinalização viária de solo nos bairros: Jardim Paris, Jardim Itamaraty, Jardim Oriental
e Jardim Imperial; Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Musa, Vila Adélia, Vila

Odilon, Vila São José e Vila São Francisco; Parque Pacheco Chaves, Loteamento
Waldomiro Amaral Mello e Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.154/22 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 1.441 e
483/2021, que requerem informações sobre o projeto e o cronograma de execução da
revitalização da Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário). 1.155/22 - Requer
informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 1.442 e 487/2021, que
requerem informações sobre o projeto e o cronograma de execução de revitalização
da Praça Jornalista Maurício de Lacerda Farah - Vila Soares. 1.156/22 - Requer
informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 1.443 e 541/2021, que
requerem informações sobre o projeto e o cronograma de execução de revitalização
da Praça Benedicto Simão Raymundo - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 1.157/22 - Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos
nº s 1.444 e 543/2021, que requerem informações sobre o projeto e o cronograma de
execução de revitalização da Praça Prof. Mário César de Oliveira - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.158/22 - Requer informações sobre o
atendimento aos Requerimentos nº s 1.445 e 568/2021, que requerem informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de revitalização na área da Associação
de Moradores da Vila São Luiz (Praça Dr. João Bento). Requerimentos do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 1.159/22 - Requer informações sobre o cronograma para
instalações de lâmpadas nas quadras poliesportivas da EMEF "Profa. Adelaide
Pedroso Racanello". 1.160/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar lixeiras de recicláveis dentro da EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello".
1.161/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reformas nos
banheiros da EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello" (portas sem tranca,
necessidade de pintura, troca de lâmpadas, etc). 1.162/22 - Requer informações sobre
a possibilidade de se construir um muro na lateral do Parque Nível 1 da EMEF
"Profa. Adelaide Pedroso Racanello", tendo em vista que a cerca que lá se encontra
está em mau estado, podendo causar acidentes. 1.163/22 - Requer informações sobre
a possibilidade de se trocar a areia do parque infantil onde há os playgrounds da
EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello", prevenindo as crianças, assim, de
qualquer tipo de contaminação através do contato com essa areia. Requerimentos do
Vereador Valter do Nascimento: 1.164/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 721/2021, que solicita recapeamento asfáltico na Rua Eduardo Peres - Vila
Christoni, nas proximidades do CSU - Centro Social Urbano. 1.165/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 833/2021, que solicita pintura de sinalização de solo
no cruzamento entre as Ruas Barão do Rio Branco e Pedro de Toledo. 1.166/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 834/2021, que solicita instalação de placas
de trânsito no início da Rua Eduardo Peres, próximo ao cruzamento com a Rua Barão
do Rio Branco. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.167/22 - Requer
informações sobre a justificativa e o embasamento técnico para a elaboração do
cronograma de supressão e poda de árvores no município de Ourinhos, previsto
através do Decreto nº 7.584/2022. Requerimento dos Vereadores Roberta Stopa e
Cícero de Aquino: 1.168/22 - Requer informações sobre a declaração dada pelo
Prefeito Municipal Lucas Pocay, em vídeo registrado nas suas redes sociais através de
live realizada em 19/06/2022, que comprovem, através de cópias de documentação, o

lucro de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), lucro este, que segundo o
Prefeito, fora obtido com a realização da 54ª Feira Agropecuária e Industrial de
Ourinhos (FAPI), entre os dias 03/06/2022 e 12/06/2022. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.169/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de estudos visando realizar melhorias no fluxo do trânsito de veículos
na Rua Vitório Christoni, nas proximidades do acesso ao novo empreendimento
denominado Parque dos Ipês, pois o trânsito naquele trecho já é intenso, devendo
aumentar ainda mais quando moradores passarem a residir nos apartamentos.
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.170/22 - Requer
informações sobre o cronograma para realizar pintura de sinalização de solo,
inclusive com vagas para idosos e pessoas com deficiência, na Rua do Expedicionário
e na Avenida Gastão Vidigal, nas proximidades do Supermercado La Villa.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.171/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.418/2021, que solicita troca da iluminação, por lâmpadas
de LED, no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.172/22 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar trilha de caminhada,
limpeza geral, bem como instalar bancos e iluminação, na Praça Nelson de Camargo
Nascimento - Vicentino, situada na Rua José Maia de Oliveira, no Parque Minas
Gerais. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. A
seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.220/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Rua Francisca Alves de Camargo, próximo aos n° s 323 e 413, no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.221/22 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Benedito Fermiano Filho, próximo aos n° s 563, 593 e 613, no
Conjunto Habitacional Ourinhos D-1. 1.222/22 - Solicita recapeamento asfáltico ou
reperfilamento na Rua Edison Tiesse, no Conjunto Habitacional Ourinhos D-1.
1.223/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Ulysses Guimarães, próximo aos
n° s 548, 607 e 760, no Conjunto Habitacional Caiuá. 1.224/22 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, próximo aos nº s
356, 430, 540, 590, 634, 654 e 684. 1.225/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na
Rua Alcides Chierentin, próximo aos nº s 38, 103 e 654. 1.226/22 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Rua Maria de Paula Leite Moraes, próximo aos nº s 819, 853, 891
e 951. 1.227/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Ayrton Senna da Silva,
próximo aos nº s 462, 612 e 642. Indicação do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.228/22 - Solicita substituição de lâmpada na Rua Henrique
Oliva Santade, em frente ao nº 32 - Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU). Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 1.229/22 - Solicita pintura de sinalização de solo
indicando "PARE", bem como faixa de pedestre na Rua João Moya Restoy,
cruzamento com a Rua Andolfo Galileu - Jardim Paulista. Indicação do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 1.230/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em
dois postes na Rua José Garcia Leal, iniciando defronte ao nº 116, no Jardim Santos
Dumont Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.231/22 - Solicita
construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Pedro Fantinatti com a
Rua Antônio Caetano Chaves - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.

Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.232/22 - Solicita operação
“tapa-buracos” na Rua Duque de Caxias, em frente ao nº 1.305. 1.233/22 - Solicita
operação “tapa-buracos” na Rua Narciso Migliari, nas proximidades dos nº s 595, 681
e 930. Indicação da Vereadora Roberta Stopa: 1.234/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Milton de Abreu. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.235/22 Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Juvenal José Rabello, próximo aos n° s 94,
131 e 399, no Jardim Santos Dumont. 1.236/22 - Solicita recapeamento asfáltico ou
reperfilamento em toda a extensão da Rua Lourenço Jorge, na Vila São Luiz.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.237/22 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Rua Manoel Preto, próximo ao n° 152, no Jardim dos
Bandeirantes. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.238/22 - Solicita
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Francisco de Almeida Lopes,
próximo ao nº 43 - Jardim Santos Dumont. 1.239/22 - Solicita operação “tapaburacos” em toda a extensão da Alameda Francisco Neto, próximo ao nº 9 - Jardim
das Paineiras. 1.240/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Padre Bruno
Welter, próximo aos nº s 440, 500 e 530, no Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini. 1.241/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Milton de
Abreu, próximo aos nº s 201 e 1.021, no Residencial Recanto dos Pássaros III.
1.242/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Paulo Rosa de Souza, próximo ao
nº 10, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.243/22 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Rua José Cerqueira, próximo aos nº s 24, 70 e 122, no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.244/22 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Avenida Presidente Goulart, próximo aos nº s 47, 84 e 128, no
Jardim Santos Dumont. 1.245/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José Del
Ciel Filho, próximo ao nº 76, no Jardim Santos Dumont. Dando sequência, a
Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 170/22 - De congratulações ao Centro Universitário
UniFio, pela nota máxima obtida no curso de Odontologia. Moção do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 171/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Alfredo
Edson Lucente, proprietário do Escritório Contábil São Paulo. Moção dos
Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Giovanni Gomes de Carvalho: 172/22 De congratulações à empresa Auto Socorro Lucca Jr., pelos relevantes serviços
prestados durante esses 28 anos. Moção da Vereadora Roberta Stopa: 173/22 - De
congratulações à Sra. Daiane Almeida, poetisa e professora de Filosofia, pelo Sarau
de lançamento de seu livro “O Antídoto se Retira do Veneno”. Moção dos
Vereadores Luiz Donizetti Bengozi e Santiago de Lucas Angelo: 174/22 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Rubens Miranda. Moção do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 175/22 - De pesar pelo falecimento de Janete Frason Hernandes. Moções
do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 176/22 - De congratulações ao NEI
"Ayrton Senna da Silva", pela realização da Festa Junina em 15 de junho de 2022.
177/22 - De congratulações ao Atleta Miguel Horácio, da Equipe Paralímpica de
Natação, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por ter conquistado em 18 de
junho de 2022 a medalha de ouro no Campeonato Paulista de Inverno de Paranatação
(Troféu Daniel Dias). Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 178/22 - De

pesar pelo falecimento de José Lima Vieira. Moção do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 179/22 - De congratulações e aplausos ao Salão da Magali, pela sua
reinauguração, augurando nossos votos de sucesso e realizações ao empreendimento.
Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 180/22 - De congratulações e aplausos
ao Senhor Paulo Bordinhon, que doou 40 óculos para o Projeto "Óculos Solidário".
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 181/22 - De congratulações ao
Padre Rivanildo Graciano Pereira (Pároco da Paróquia São João Batista) e a todos os
colaboradores, pelo êxito da quermesse e festa à São João Batista, realizada no dia 18
de junho de 2022, envolvendo toda a comunidade. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 182/22 - De pesar pelo falecimento de Paulo Roberto de Bellazi.
Moção do Vereador Fernando Rosini: 183/22 - De apoio aos Projetos de Lei nº s
1.559, 2.028 e 3.502/2021, que dispõem sobre salário profissional do farmacêutico,
que tramitam em conjunto na Câmara dos Deputados. Moção da Vereadora Raquel
Borges Spada: 184/22 - De congratulações ao Sr. Rafael Del Bianco, Dirigente na
Igreja Assembleia de Deus Belém, na congregação do Jardim das Acácias, pelos
excelentes trabalhos realizados. 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 Raquel Borges Spada das
Moções nº s 180 e 184/22 e a Sra. Vereadora Roberta Stopa da Moção nº 173/22 e do
Requerimento nº 1.168/2022. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.137 a 1.172/22 e as Moções nº s 170,
170, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 183 e 184/2022, com exceção das matérias
destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Alexandre Araújo Dauage, Giovanni Gomes de Carvalho,
Roberta Stopa, Cícero de Aquino e José Roberto Tasca (usou também o tempo como
líder de partido). 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 1.168/2022 de
autoria dos Vereadores Roberta Stopa e Cícero de Aquino que requer informações
sobre a declaração dada pelo Prefeito Municipal Lucas Pocay, em vídeo registrado
nas suas redes sociais através de live realizada em 19/06/2022, que comprovem,
através de cópias de documentação, o lucro de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões
de reais), lucro este, que segundo o Prefeito, fora obtido com a realização da 54ª Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos (FAPI), entre os dias 03/06/2022 e
12/06/2022. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino,
Roberta Stopa, Alexandre Araújo Dauage, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva,
Éder Júlio Mota. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Cícero de

Aquino. Continuaram fazendo o uso da palavra os Srs. Vereadores Éder Júlio Mota,
Cícero de Aquino (como líder de partido). Por questão de ordem, fez o uso da palavra
o Sr. Vereador Éder Júlio Mota. Continuaram fazendo o uso da palavra os Srs.
Vereadores Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva (como líder de partido), Cícero de Aquino (aparte do tempo do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva), Anísio Aparecido Felicetti (como
líder de partido), José Roberto Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva (aparte
do tempo do Vereador José Roberto Tasca), Roberta Stopa (como líder de partido).
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº 173/22 de
autoria da Vereadora Roberta Stopa de congratulações à Sra. Daiane Almeida, poetisa
e professora de Filosofia, pelo Sarau de lançamento de seu livro “O Antídoto se
Retira do Veneno”. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Roberta Stopa.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em votação,
APROVADA por unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº 180/22 de
autoria da Vereadora Raquel Borges Spada de congratulações e aplausos ao Senhor
Paulo Bordinhon, que doou 40 óculos para o Projeto "Óculos Solidário". Fez o uso da
palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra foi colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocada em
discussão a Moção nº 184/2022 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada de
congratulações ao Sr. Rafael Del Bianco, Dirigente na Igreja Assembleia de Deus
Belém, na congregação do Jardim das Acácias, pelos excelentes trabalhos realizados.
Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocada em votação, APROVADA por
unanimidade. Fim do horário do expediente, o Senhor Vereador Éder Júlio solicitou a
supressão do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos. O
Senhor Presidencolocou em votação, APROVADO por unanimidade o pedido. Aceita
pelo plenário a continuidade dos trabalhos, 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, 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 (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal e
estando na ordem do dia o Sr. Presidente informou que serão colocados em
deliberação do plenário os requerimentos de urgência e as matérias apresentadas à
mesa. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou o
adiamento por quatro sessões ordinárias da discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 21/2021. O Sr. Presidente colocou em deliberação a solicitação,
APROVADA por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o Projeto
de Lei nº 47/2022 do Prefeito Municipal que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Ourinhos,
para o exercício de 2023 e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da

palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 58/2022 de autoria do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho que institui o “Dia de São Pio X” e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 60/2022 do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti que dispõe sobre denominação de via pública (Rua José
Fantinatti). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 4/2022 procedente dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Valter
do Nascimento que institui Diploma Comemorativo à Unimed Ourinhos, pelos 40
anos de atividades em nosso Município, dedicados inteiramente à promoção da
melhor assistência médica da região aos seus clientes e beneficiários. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou aos funcionários da
secretaria da Casa Legislativa que fossem distribuídas as cédulas de votação para os
Senhores Vereadores. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada de
votação para que os Srs. Vereadores depositassem o voto na urna. Realizada a
votação, o Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Roberta
Stopa, José Roberto Tasca e Cícero de Aquino para realizar a apuração dos votos. O
Senhor Presidente declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº
4/2022. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fez o uso
da palavra para explicação pessoal a Senhora Vereadora Raquel Borges Spada. Não
havendo mais orador inscrito e fim do horário do expediente, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima Primeira Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a presente
Ata que será submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois ser devidamente
assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos arquivos desta
Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------________________
Santiago de Lucas Ângelo
Presidente
_______________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

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

