ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete
horas e nove 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 Décima Segunda 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. Em seguida, o Senhor
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Marcos Buchala. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Marcos Buchala e da Sra.
Fabiana Fernandes. 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, o Sr. 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 Ofício nº 37 do
Senhor Prefeito Municipal que solicita a retirada do Projeto de Lei nº. 17/2022 da
pauta dos trabalhos legislativos: Ofício nº 37/2022. Ourinhos, 25 de março de 2022.
Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência a retirada do
Projeto de Lei 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 e dá
outras providências, enviado através do ofício nº 09, de 09 de fevereiro de 2022,
para novos estudos em torno da matéria. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção
dispensada ao, e valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de nossa
elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Lucas Pocay Alves da Silva –
Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Santiago de Lucas Angelo –

Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Lido o ofício, o Senhor Presidente
determinou à Secretaria da Casa as providências de praxe para a retirada do referido
projeto de lei. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos
ofícios recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos
Requerimentos nº s 183 e 546/2022 do Vereador Alexandre Araújo Dauage;
Requerimento nº 231/2022 dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Alexandre
Florencio Dias e Fernando Rosini; Requerimentos nº. s 79, 80, 107, 208, 209, 242,
243, 244, 260, 268, 275, 277, 280, 284, 285, 287, 314, 317, 319, 320, 333, 334, 337,
339, 341, 344, 383, 390, 392, 395, 401, 451, 453, 454, 456, 462, 463, 464, 465, 467,
468, 491, 515, 554, 556, 561 e 608/2022 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº s 318 e 336/2022 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e
Santiago de Lucas Angelo, Requerimentos nº s 149, 150, 248, 256, 257, 326, 328,
330 e 350/2022 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº 354/2022 do
Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 99, 212, 213 e 214/2022 do Vereador
Fernando Rosini; Requerimentos nº s 101, 110, 111, 115, 117, 119, 121, 128, 135 e
169/2022 do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos nº s 378, 691,
692, 693 e 694/2022 do Vereador José Roberto Tasca; Requerimentos nº s 188, 254,
255, 407, 410, 414, 418 e 434/2022 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi;
Requerimentos nº s 51, 72, 220, 266, 267, 289, 295, 297, 298, 303, 304, 306, 308,
311 e 312/2022 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº 345/2022 dos
Vereadores Raquel Borges Spada, Alexandre Araújo Dauage, Anísio Aparecido
Felicetti e Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos nº s 178, 179 e 572/2022 da
Vereadora Roberta Stopa; Requerimentos nº s 75, 271, 348, 380, 388, 479, 480, 481,
485 e 492/2022 do Vereador Santiago de Lucas Angelo. Ofício nº 112/2022, de 13 de
abril de 2022, da Diretora Técnica de Saúde III de Marília, Célia Maria Marafiotti
Netto – Departamento Regional de Saúde de Marília/Diretoria, em agradecimento à
Moção nº 69/2022, de autoria dos Vereadores Éder Júlio Mota, Giovanni Gomes de
Carvalho (Gil Carvalho) e Raquel Borges Spada; Ofício nº 042/04/2022, de 20 de
abril de 2022, do IPMO – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos, em resposta ao Requerimento nº 794/2022, de autoria do
Vereador Santiago de Lucas Angelo. 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 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. Projeto de Lei nº 48/2022 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 49/2022 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 50/22

oriundo do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 468.000,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil reais) e dá
outras providências. O Senhor Presidente informou que as matérias apresentadas
serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos
pareceres de acordo com o mandamento regimental. Dando continuidade, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos pareceres
favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos aos Projetos de Lei nº s 42 e
44/2022. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
42/2022. 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 Anderson Coelho de Miranda), 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, 25 de abril 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 44/2022. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 44/2022. 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 José Quirino dos Santos),
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, 25 de abril
de 2022. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias –
Vice-Presidente; Éder Júlio Mota – Membro. A seguir, foram apresentadas as
matérias relativas à 12ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 851/22 - Requer informações sobre a possibilidade, bem como cronograma
de execução de manutenção e/ou melhorias, no campo de malha existente no Sistema
de Lazer "Maurício Carnevalle", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
852/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de limpeza (roçada) e
dedetização em toda a extensão da Rua Eduardo Peres, no Loteamento Maria
Christoni. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 853/22 - Requer
informações quanto à possibilidade de se instalar aparelhos de ar condicionado no
Velório Municipal. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
854/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na pintura
de sinalização de solo (PARE, faixa de pedestre, faixa contínua, etc) em toda a
extensão dos bairros: Jardins Santa Fé I, II e IV, Jardim Brilhante, Jardim Esmeralda,
Jardim Cristal, Jardim São Judas Tadeu e Loteamento Mitsui. Requerimento do
Vereador Alexandre Florencio Dias: 855/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reformar os aparelhos da academia de saúde, bem como realizar
melhorias na iluminação pública, da Praça Prefeito Benício do Espírito Santo - Praça
da Igreja São Pio X. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 856/22 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reformas na EMEF "Profa.
Adelaide Pedroso Racanello", por meio de indicação destinada pelo Deputado

Federal Paulo Freire Costa, pois o local necessita de diversas melhorias.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 857/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação n° 1.560/2019, que solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Alameda Severo Montuleze. 858/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de atendimento ao Requerimento n° 1.510/2021 e à
Indicação nº 1.561/2017, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas Alexandre Rosa, Fábio
Aparecido Viana - Fabinho, Reynaldo Azevedo e Pedro Rodrigues Martins - Jardim
Paulista. 859/22 - Requer informações sobre a possibilidade de atendimento ao
Requerimento nº 1.675/2021 e à Indicação nº 1.514/2019, que solicitam
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Chavantes, no trecho entre as Ruas
São Pedro do Turvo e Ribeirão do Sul. 860/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de atendimento ao Requerimento nº 1.686/2021 e à Indicação nº
332/2019, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão das Ruas Ivo Campiom, Santa Mônica e Fiori Giglioti Residencial Parque das Flores. 861/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
atendimento ao Requerimento nº 1.700/2021 e às Indicações nº s 123/2020 e
233/2019, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Tereza Gonçalves Chiaradia. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 862/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 87/2022, que solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Jorge
Tibiriçá. 863/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 86/2022, que solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Rui Barbosa. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 864/22 - Requer informações, junto ao setor de
Engenharia de Tráfego e Trânsito, sobre a possibilidade de se realizar pintura de faixa
para pedestre em frente ao portão de entrada do Lar Santa Teresa Jornet, localizado
na Rua Duque de Caxias nº 1.115. Requerimentos do Vereador José Roberto
Tasca: 865/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se utilizar o veículo
fumacê para pulverização contra o aumento dos casos de Dengue em nossa cidade.
866/22 - Requer informações se está sendo repassado e qual o valor repassado
mensalmente à Circular Cidade de Ourinhos - AVOA. Requerimento do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 867/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar parque infantil no Sistema de Lazer 2 da Rua Antônio Cito.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 868/22 - Requer informações sobre
o atendimento aos Requerimentos nº s 1.602 e 694/2021, e à Indicação nº 772/2017,
que solicitam recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Santa Mônica - Jardim Oriental. 869/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 528/2022, que solicita, com urgência, roçada e poda de todas as árvores
ao longo da Rua Maria Cavezalli Mella, sobretudo nos arredores da UBS
"Enfermeiro Célio Massoni". 870/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
518/2022, que solicita limpeza no Córrego Jacuzinho, situado entre as Ruas Maria
Cavezalli Mella e João Rolli. Requerimentos do Vereador Alexandre Florencio
Dias: 871/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 76/2022, que solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cristóvão Colombo. 872/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 77/2022, que solicita recapeamento

asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Cristoni. Requerimentos do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 873/22 - Requer informações sobre a possibilidade, bem
como o cronograma, para implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro
dispositivo) na Rua Hugo Luz, defronte ao nº 91, no Jardim Santos Dumont, a fim de
coibir o tráfego de veículos acima do limite de velocidade. Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 874/22 - Requer informações sobre a apresentação dos
cronogramas verticais de cada Secretaria Municipal. Requerimentos da Vereadora
Raquel Borges Spada: 875/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
estender o horário de atuação da Guarda Civil Municipal no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 876/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando reformar o Centro
Social Urbano - CSU. Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 877/22 Requer informações sobre onde está sendo investido o dinheiro arrecadado através da
CIP - Contribuição de Iluminação Pública. 878/22 - Requer informações sobre os
valores pagos pela Prefeitura à Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL -,
mensalmente, referente à iluminação pública. 879/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se concluir as obras da USF Dr. Takashi Masuda - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Requerimento do Vereador Fernando
Rosini: 880/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
revitalização, melhorias na iluminação pública, arborização e instalação de
playground para as crianças, na área verde situada na Rua Henrique Terçariol, no
Jardim São Carlos. Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 881/22
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza no Córrego
Christoni, em trecho que passa atrás do Centro Social Urbano - CSU, na Vila
Christoni. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
882/22 – Requer informações sobre o cronograma para instalação de lâmpadas de
LED em toda a extensão do CDHU. 883/22 – Requer informações sobre o
cronograma para instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim
Itamaraty. 884/22 – Requer informações sobre o cronograma para instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão do Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. 885/22 – Requer informações sobre o cronograma para instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Vila Boa Esperança. 886/22 – Requer
informações sobre o cronograma para instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão da Vila Margarida. Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada,
Valter do Nascimento, Santiago de Lucas Angelo, Anísio Aparecido Felicetti,
Giovanni Gomes de Carvalho, Alexandre Araujo Dauage, Éder Júlio Mota, Luiz
Donizetti Bengozi, Fernando Rosini, Alexandre Florencio Dias e José Roberto
Tasca: 887/22 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 43/2022.
Requerimento dos Vereadores Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho,
Santiago de Lucas Angelo, Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti,
Luiz Donizetti Bengozi, Valter do Nascimento, Éder Júlio Mota, Nilce Araujo
Garcia, Alexandre Florencio Dias: 888/22 – Requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 48/2022. Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti, Santiago de Lucas Angelo, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada,
Giovanni Gomes de Carvalho, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Valter do

Nascimento, Alexnadre Florencio Dias e Luiz Donizetti Bengozi: 889/22 – Requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 49/2022. Requerimento dos
Vereadores Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Alexandre Florencio
Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada, Santiago de Lucas
Angelo, Éder Júlio Mota, Giovanni Gomes de Carvalho, Valter do Nascimento e
Fernando Rosini: 890/22 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
50/2022. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. A
seguir, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicação do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 993/22 - Solicita revitalização
em ponto de ônibus situado na Rua Torazo Kanda, nas proximidades do n° 1.187,
bem como pintura de sinalização de solo, no Jardim Guaporé. Indicação do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 994/22 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Sebastião Miranda, próximo ao nº 355, no Jardim América.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 995/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Chavantes, no Jardim Matilde. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada:
996/22 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da
Rua José Vendramini, no Parque Minas Gerais. 997/22 - Solicita recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Avenida Hassib Mofarrej - Nova
Ourinhos. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 998/22 - Solicita
retirada de galhadas existentes na Rua Octávio Ferreira de Campos, próximo ao nº
16, na Vila Adélia. 999/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Rua Tibúrcio
Silveira, próximo ao nº 180, na Vila Adélia. 1.000/22 - Solicita retirada de galhadas e
entulhos existentes na Avenida Miguel Cury, próximo ao nº 242 - Nova Ourinhos.
1.001/22 - Solicita retirada de galhadas em toda a extensão da Rua Bárbara
Abujamra. 1.002/22 - Solicita retirada de galhadas em toda a extensão da Rua
Narciso Nicolosi. 1.003/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Almiro
Cardoso Pereira, defronte ao nº 95, na Vila Musa. 1.004/22 - Solicita limpeza
(roçada) em área interna da EMEI "Clara Augusta de Noronha", localizada na Rua
Francisco Nunes de Melo nº 261, na Vila São Francisco. Indicação do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 1.005/22 - Solicita instalação de iluminação pública
a LED nos bairros: Residencial Matioli, Ecoville, Jardim Ideal e Residencial Ville de
France. Indicação do Vereador Valter do Nascimento: 1.006/22 - Solicita
substituição da iluminação pública existente por lâmpadas de LED na Praça José
Ferreira de Castro, onde ocorre a "Feira da Lua" - Vila Kennedy. Indicação do
Vereador José Roberto Tasca: 1.007/22 - Solicita limpeza da Unidade de Saúde da
Família Dr. Roald Corrêa, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.008/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade "quebra-molas" ou lombofaixa na Rua
Henrique Seifert, defronte ao NEI “Maria Braz” - Jardim Guaporé. Indicação do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.009/22 - Solicita retirada de galhadas existentes
na Rua Dorival Gama, nas proximidades do nº 301 - Jardim Matilde. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.010/22 - Solicita instalação de mais postes
de iluminação pública, com lâmpadas de LED, na Praça Bertulino Custódio - Parque
Minas Gerais. Dando sequência, a Segunda Secretária realizou a leitura das Moções

apresentadas: Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 103/22 - De
congratulações e aplausos aos professores e atletas da natação da Associação
Ourinhense de Bem Estar, pela dedicação e comprometimento no 2º Torneio
Regional, realizado no Yara Clube em Marília, no dia 9 de abril de 2022. Moção do
Vereador José Roberto Tasca: 104/22 - De congratulações e aplausos ao Sr.
Ariovaldo de Almeida Silva Júnior, pelo belíssimo trabalho prestado junto à
presidência do SINDICAM (Sindicato dos Caminhoneiros de Ourinhos e Região),
bem como por sua representatividade e conquistas no cenário político brasileiro.
Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 105/22 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Luiz Carlos Antunes, aos 69 anos. 106/22 - De congratulações e
aplausos ao Restaurante Spazio Terrazo e aos seus colaboradores, pela excelência nos
serviços prestados, oferecendo alimentação de qualidade. 107/22 - De congratulações
e aplausos ao Colégio Super Ensino, pelos excelentes serviços prestados, oferecendo
ensino de qualidade e toda estrutura para o melhor aprendizado e diversão. Moções
do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 108/22 - De congratulações e aplausos à
servidora pública Edna Neri Machado, pelos 29 anos de excelentes serviços
prestados, com muito profissionalismo, competência e dedicação à sociedade
ourinhense. 109/22 - De congratulações ao Caius Burguer Grill, pelos relevantes
serviços prestados em nosso Município, oferecendo produtos com grande diversidade
e qualidade, além de atendimento excepcional aos seus clientes, superando todas as
expectativas possíveis. 110/22 - De congratulações ao servidor público Alexandre
Dekaminoviski, pelos 24 anos de excelentes serviços prestados ao nosso Município,
junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria. 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 874/2022; o Sr.
Vereador José Roberto Tasca do Requerimento nº 879/2022 e o Sr. Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva do Requerimento nº 883/2022. Não havendo
mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº
s 851 a 886/22 e as Moções nº s 103, 104 e 106 a 110/2022, com exceção das
matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Anísio
Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes de Carvalho, Anísio Aparecido Felicetti (como
líder de partido), Guilherme Andrew Gonçalves da Silva (aparte do tempo do Sr.
Vereador Anísio Aparecido Felicetti), Éder Júlio Mota (aparte do tempo do Sr.
Vereador Anísio Aparecido Felicetti), Guilherme Andrew Gonçalves da Silva (como
líder de partido), Cícero de Aquino (como líder de partido), Raquel Borges Spada,
Anísio Aparecido Felicetti (aparte do tempo da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada),
Roberta Stopa, José Roberto Tasca (como líder de partido), Éder Júlio Mota. Por
questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Em seguida, foi dada a continuidade da discussão das matérias

com a fala do Sr. Vereador Éder Júlio Mota. 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 solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos de urgência
apresentados e suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente Fernando Rosini
assumisse a presidência. O Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos:
Requerimento nº 887/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 43/2022. 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 43/2022, de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada, que institui
o “Dia Municipal do Intérprete de LIBRAS” e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei em questão objetiva instituir o “Dia Municipal do
Intérprete de LIBRAS”, que será comemorado, anualmente, no dia 24 de abril, data
do reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e
expressão, através da Lei Federal 10.436/2002. Assim sendo, solicitamos a
apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no
Regimento Interno. Sala das Sessões, em 25 de abril de 2022, assinado pela maioria
dos Senhores Vereadores. Requerimento nº 888/2022 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 48/2022. 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 48/2022, de autoria 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. JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei em
questão 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, conforme especifica: Alterações no
Programa 0161 (Uma Gestão de Infra e Obras para Todos), sendo que a alteração
(inclusão) do Projeto 1.171 (Construção de Passarelas) se justifica pela necessidade
de criação de dotação com a Natureza de Despesa 4.4.90.51.00 – Obras e
Instalações), a fim de dar continuidade ao Processo Licitatório para Construção de
Passarela na Rodovia Raposo Tavares, obra essa advinda de Recursos de Emenda
Parlamentar Individual Estadual, proveniente do Deputado Ricardo Madalena. Já a
alteração (redução) no projeto 1.167 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica)
se justifica pelo fato de que as metas deste projeto não serão totalmente utilizadas em
2022. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de
urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 25 de
abril de 2022. Requerimento nº 889/2022 que requer urgência especial ao Projeto de
Lei nº 49/2022. 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 49/2022, de autoria 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. JUSTIFICATIVA: O Projeto
de Lei em questão altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de
2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício
financeiro 2022, da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras
providências, conforme especifica: Alterações no Programa 0161 (Uma Gestão de
Infra e Obras para Todos), sendo que a alteração (inclusão) do Projeto 1.171
(Construção de Passarelas) se justifica pela necessidade de criação de dotação com a
Natureza de Despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações), a fim de dar continuidade
ao Processo Licitatório para Construção de Passarela na Rodovia Raposo Tavares,
obra essa advinda de Recursos de Emenda Parlamentar Individual Estadual,
proveniente do Deputado Ricardo Madalena. Já a alteração (redução) no projeto
1.167 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) se justifica pelo fato de que as
metas deste projeto não serão totalmente utilizadas em 2022. Assim sendo,
solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma
estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 25 de abril de 2022,
assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Requerimento nº 890/2022 que
requer urgência especial ao Projeto de Lei nº 50/2022. 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 50/2022, de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 468.000,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil reais) e dá
outras providências. JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei em questão visa autorizar o
Poder Executivo a abrir no Orçamento Geral do Município, na Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, o Crédito Adicional Especial, sendo o valor de R$
468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais) destinado à criação de dotações
a fim de dar continuidade ao Processo Licitatório para Construção de Passarela na
Rodovia Raposo Tavares, obra essa advinda de Recursos de Emenda Parlamentar
Individual Estadual, proveniente do Deputado Ricardo Madalena. Assim sendo,
solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma
estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 25 de abril de 2022. (O
Senhor Presidente Fernando Rosini suspendeu a sessão para que o Vereador Santiago
de Lucas Angelo reassumisse a presidência da sessão) Logo após, o Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário as matérias destacadas remanescentes
da sessão anterior e também as matérias destacadas da presente sessão. Foi dada a
continuidade da discussão do Requerimento nº 823/2022 de autoria do Vereador
Cícero de Aquino que requer informações quanto ao atendimento ao Requerimento nº
356/2022, bem como às Indicações nº s 49/2021, 1.253/2020 e 1.035/2019, que
solicitam a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão dos bairros: Jardim Vereda I e Jardim Vereda II, Residencial Recanto dos
Pássaros I, Residencial Recanto dos Pássaros II e Residencial Recanto dos Pássaros
III, Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini, Residencial Oswaldo
Brizola, Residencial Vandelena Moraes Freire, Conjunto Habitacional Ourinhos I,
Jardim Oriental, Jardim das Acácias, Jardim Brilhante, Residencial Parque dos
Diamantes, Residencial Regina Brisola e Residencial Parque das Flores. Fizeram o

uso da palavra na sessão anterior os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e Éder
Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
REJEITADO com oito votos contrários e seis votos favoráveis. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 834/2022 de autoria dos Vereadores Santiago de Lucas
Angelo, Luiz Donizetti Bengozi, Fernando Rosini e Valter do Nascimento que requer
informações do Deputado Federal Luiz Carlos Motta, Presidente da
FECOMERCIÁRIOS, sobre a possibilidade de se realizar parceria com a Prefeitura
de Ourinhos visando à construção da Creche dos Comerciários em nosso Município.
(o Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário Anísio
Aparecido Felicetti assumisse a sessão para o mesmo fazer o uso da palavra) Fez o
uso da palavra o Senhor Vereador 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) Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocada em discussão a
Moção nº 98/2022 da Vereadora Nilce Araujo Garcia de congratulações à Sra.
Conceição da Silva, fundadora da ADAO (Associação Defensora dos Animais de
Ourinhos), pelos 21 anos de serviços dedicados aos animais de nossa cidade. Fez o
uso da palavra a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Foi
colocada em discussão a Moção nº 102/2022 da Vereadora Raquel Borges Spada de
congratulações ao Banco de Leite de Ourinhos, pelos excelentes serviços prestados
em nosso Município. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocada em
votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº 874/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que requer informações sobre a
apresentação dos cronogramas verticais de cada Secretaria Municipal. 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 879/2022 de autoria do Vereador José Roberto Tasca
que requer informações sobre a possibilidade de se concluir as obras da USF Dr.
Takashi Masuda - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Fez o uso
da palavra o Senhor 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 883/2022 de autoria do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva que requer informações sobre o cronograma para instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão do Jardim Itamaraty. 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. O senhor
Presidente consultou a Segunda Secretária se havia orador inscrito para o uso da
palavra livre. Fizeram o uso da tribuna os Senhores Vereadores Nilce Araujo Garcia,
José Roberto Tasca e Cícero de Aquino. Fim do horário do expediente, o Senhor
Vereador Éder Júlio Mota solicitou do plenário a supressão do intervalo regimental
para a continuidade dos trabalhos legislativos. O Sr. Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. 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 serão
colocados em deliberação do plenário os requerimentos de urgência e as matérias
apresentadas à mesa. Na sequência, foi colocado em discussão o Requerimento nº
887/2022 de autoria da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 43/2022 de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada que institui o “Dia Municipal do Intérprete de LIBRAS” e dá outras
providências. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com treze votos favoráveis e um voto contrário. Aprovado o
requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Fernando
Rosini 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 43/2022. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada, que institui o “Dia Municipal do Intérprete de LIBRAS” 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 25 de
abril de 2022, Fernando Rosini – Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 43/2022 de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada que institui o “Dia Municipal do Intérprete de LIBRAS” e dá outras
providências. 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
888/2022 de autoria da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 48/2022 de autoria 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. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com onze votos favoráveis e três votos contrários.
Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu
a sessão pelo espaço de tempo necessário 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 48/2022. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, de autoria 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,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,

FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 25 de abril de
2022, Giovanni Gomes de Carvalho – relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 48/2022. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi
colocado em discussão o Requerimento nº 889/2022 de autoria da maioria dos
Senhores Vereadores que requer urgência especial ao Projeto de Lei nº 49/2022.
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 49/2022, de autoria 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. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com treze votos favoráveis e um voto contrário.
Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador
Luiz Donizetti Bengozi 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 49/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria 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, declaro nada ter a
opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer,
salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 25 de abril de 2022, Luiz Donizetti Bengozi
– relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei
nº 49/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
890/2022 de autoria da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial
ao Projeto de Lei nº 50/2022 de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 468.000,00 (Quatrocentos e
sessenta e oito mil reais) 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 Senhor Presidente nomeou a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia para atuar como relatora 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 da relatora especial ao
Projeto de Lei nº 50/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 468.000,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil reais) 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 25 de
abril de 2022, Nilce Araujo Garcia – Relatora. Com parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 50/2022. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Projeto de Resolução nº 4/2022 da Mesa Diretora que altera a
redação do artigo 103 da Resolução nº. 04, de 09 de junho de 1993 (Regimento

Interno da Câmara Municipal). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Por questão de ordem, fez o
uso da palavra a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Em seguida, o Senhor
Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos. Reaberta a sessão e não havendo
mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia o Senhor Presidente suspendeu a
sessão para que a Segunda Secretária Raquel Borges Spada assumisse a presidência.
Reaberta a sessão, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Nilce Araujo Garcia, (a Presidente suspendeu a sessão para que o
Primeiro Secretário assumisse a presidência da sessão) José Roberto Tasca, Cícero de
Aquino, Raquel Borges Spada (o Presidente suspendeu a sessão para que a Segunda
Secretária assumisse a presidência da sessão) e Anísio Aparecido Felicetti. 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 Décima
Segunda 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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