ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA 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 José Roberto Tasca
Ao décimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito
horas e doze 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 Terceira 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: Abel Diniz Fiel, Alexandre
Araújo Dauage, 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,
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 informou que, de acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa de Leis e na Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal estará
em recesso parlamentar do dia 18 de julho até o dia 31 de julho do presente ano.
Observando que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá em 1º de agosto. Em seguida, o
Senhor Vereador Abel Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos
do Billy Anderson Gonçalves e Júlio César Correia. Por questão de ordem, os Srs.
Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
também solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento do Júlio César Correia.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto
de silêncio pelos falecimentos da Sra. Maria Aparecida da Silva e do Sr. Hélio
Serafim. O Sr. Presidente solicitou que fosse consignada a presença do Senhor
Vereador Alexandre Florencio Dias. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre
Florencio Dias solicitou um minuto de silêncio um ano de falecimento do exVereador Carlos Alberto Costa Prado. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo
também prestou homenagem em memória do ex-Vereador Carlos Alberto Costa
Prado, aos familiares do Billy Anderson, do Júlio César e à servidora Natália, pelo
falecimento da sua avó Maria do Carmo Oliveira Augusto. 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. 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 ao Segundo Secretário e que para o uso da

palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Segundo
Secretário 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. Expedientes de Terceiros –
Correspondências recebidas após a última sessão ordinária: Ofício nº SMPF –
108/2022, da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando os Boletins de Caixa e
os Diários da Tesouraria, referentes ao período de 02/05/2022 à 31/05/2022, com os
nº s de 081 até 102. Ofício nº 0123/2022, do Deputado Estadual Edson Giriboni, que
encaminha a Indicação nº 9448/2021, de 5 de novembro de 2021, propondo a criação
do “Distrito Turístico Angra Doce”, bem como o Ofício ATL nº 54/2021 – GS/ST, do
Gabinete da Secretaria de Estado de Turismo e Viagens de São Paulo. 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.
Foi colocada em votação a Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária de 2022,
APROVADA por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que as contas da
Prefeitura Municipal de Ourinhos, referentes ao exercício de 2019, processo ETC004977.989.19-3, foram recebidas nesta Casa de Leis e, posteriormente, serão
remetidas à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, com fundamento no que
preceitua os artigos 215 e 216 do Regimento Interno, combinado com os artigos 92 e
93 da Lei Orgânica do Município. Assim, determinou à Secretaria da Casa que
tomasse as providências necessárias, com os registros e demais medidas pertinentes.
Dando continuidade, o Sr. Presidente informou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 82/2022 de autoria do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Renato Martins Corrêa Filho - "Tinho"). Projeto de Lei nº 83/2022 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
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 84/2022 proveniente 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 Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras providências. Projeto de Lei nº 85/2022 de
autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões) e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 86/2022 oriundo do Prefeito Municipal 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 87/2022 procedente do Prefeito Municipal que dispõe sobre a
Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Município de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº 18/2022 do Prefeito Municipal que
revoga a Lei Complementar nº 8, de 26 de abril de 1993, que dispõe sobre doação de
imóvel à ACERVO – ASSOCIAÇÃO DE CERÂMICAS VERMELHAS DE

OURINHOS E REGIÃO e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo
nº 10/2022 procedente da Vereadora Roberta Stopa que institui Diploma
Comemorativo ao Jornal Debate, a ser outorgado ao importante veículo de
comunicação, em comemoração aos 45 anos de atividades, atuando contra quaisquer
tipos de censura, sempre em busca da confirmação das informações e da valorização
da democracia, cultura, ciência, livre-iniciativa, igualdade, pluralidade e direitos
humanos. Projeto de Resolução nº 7/2022 de autoria do Vereador Cícero de Aquino
que cria Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a apurar denúncias acerca da
contratação irregular de funcionários, sem concurso público, pela Associação dos
Diabéticos de Ourinhos (ADO), tendo como local de trabalho a UBS "Dr. Hélio
Migliari", atendendo determinação da Administração Municipal. O Senhor Presidente
informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres, com exceção do Projeto de
Resolução nº 7/2022 que será deliberado na Ordem do Dia, conforme determina o
Regimento Interno desta Casa de Leis. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que fizesse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e
Redação emitidos ao Projeto de Lei nº 53/2022 e ao Projeto de Decreto Legislativo nº
9/2022: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 9/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Anísio Aparecido Felicetti, que
concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao Sr. José Nunes Faria, 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, 7 de julho de 2022, Alexandre
Florencio Dias – Vice-Presidente-Relator, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente e
Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 53/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a desafetação de imóvel para ampliação do Centro de Serviços 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, 7 de julho de
2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias –
Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Os projetos, cujos pareceres foram
lidos, poderão ser encaminhados às demais comissões competentes ou inseridos na
Ordem do Dia das próximas sessões. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do parecer favorável, com alteração, da Comissão de Justiça e
Redação emitido ao Projeto de Lei nº 52/2022: Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Orçamento ao Projeto de Lei nº 52/2022. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a estrutura político organizacional, funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEF e dá outras
providências, esta Comissão, conforme orientação jurídica, observou ser necessárias
algumas retificações: 1) No Art. 3º, nos numerais cardinais deve-se eliminar os “0”

(zeros) à esquerda por não possuírem valor; 2) No Art. 3º, § 2º, corrigir o termo
“das” na passagem: “Os representantes das Entidades...”; 3) No Art. 3º, § 3º,
substituir os termos “nos itens” por “nas alíneas”, bem como suprimir a referência à
alínea “f”, visto a inexistência de tal alínea no inciso II referenciado. 4) No Art. 3º,
suprimir o § 4º, pois faz referência a Representantes de Instituições de Ensino
Superior, no entanto não há previsão destes representantes na composição do
Conselho. Assim, desde que realizadas as alterações apontadas acima, declaro
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 7 de julho de
2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias –
Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Realizada a leitura do parecer, e por
contar com alterações, foi colocado em votação o parecer da Comissão de Justiça e
Redação apresentado ao Projeto de Lei nº 52/2022, APROVADO por unanimidade.
Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do parecer favorável com alterações da Comissão de Justiça e Redação
emitido ao Projeto de Lei nº 61/2022: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 61/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a Permissão de Uso para desempenho de publicidade nos
pontilhões municipais e dá outras providências, esta Comissão, conforme orientação
jurídica, observou ser necessária a supressão integral do §3º do Art. 1º, bem como do
Art. 3º. Sugerimos também, a inclusão da previsão da Nova Lei de Licitações (Lei
Federal 14.133/2021) no Art. 2º, uma vez que a Lei Federal 8.666/93 está prestes a
ser revogada, sendo a nova redação: Art. 2º. “A permissão de uso será outorgada
consoante as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e 14.133/21”.
Assim, desde que realizadas as alterações apontadas acima, declaro FAVORÁVEL o
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 7 de julho de 2022, Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Lido o parecer, e por contar com alterações, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. A seguir, foram apresentadas
as matérias relativas à 23ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino:
1.192/22 - Requer informações, através do envio de cópias, discriminando todos os
gastos da Prefeitura Municipal com equipamentos, materiais de construção,
pagamentos para empresas de serviços e horas extras de servidores públicos
empreendidos nos preparativos da 54ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos,
realizada no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá entre os dias 03/06/22 a
12/06/22. 1.193/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, através do envio de cópias e atas, com base no Contrato
Administrativo firmado com fundamento no Processo Licitatório n° 1164/2020 Pregão Presencial nº 80/2020, no expediente nº 24.126/2021, de 19/07/2021, que
estabelece que "fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo contratual previsto
na cláusula sétima do supracitado contrato, compreendendo o período de 30 de
dezembro de 2021 a 29 de dezembro de 2022, referente à contratação de serviços
especializados para apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande

porte soltos nas vias públicas do município de Ourinhos-SP", visando esclarecer para
qual local e endereço são levados os animais de grande e médio porte (bovinos,
equinos, muares e similares) quando apreendidos em vias públicas, quantos animais
foram apreendidos, do início até a presente data, quantas multas foram lavradas, quais
os valores das multas em questão e qual o destino final dos valores arrecadados.
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.194/22 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de implantação de bueiros e/ou boca de
lobo na Rua Dario Alonso, próximo ao nº 443. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.195/22 - Requer informações sobre o
cronograma previsto de repintura da sinalização de solo da Rodovia Raposo Tavares,
nas proximidades do Tênis Clube, bem como reinstalação dos tachões que havia no
local, considerando que desde a reforma do asfalto, executada recentemente, não foi
restabelecida a sinalização em questão. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.196/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
substituição das árvores Espatódeas no Município de Ourinhos. Requerimento do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.197/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando instalar dispositivos de proteção
em todos os viadutos existentes na Rodovia Raposo Tavares. Requerimento do
Vereador José Roberto Tasca: 1.198/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se repor grades (telas) danificadas na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron".
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.199/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 30/2022, que solicita patrolamento e cascalhamento
asfáltico na Rua Nelson Marcelino da Silva - "Capitão", (estrada de terra), no Parque
Pacheco Chaves. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.200/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 678/2022, que requer informações sobre a
possibilidade de se promover curso gratuito de capacitação para Barqueiro,
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas,
objetivando a qualificação profissional em áreas pertencentes à Marinha e a geração
de emprego nas extrações em portos de areia e derivados semelhantes.
Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.201/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de urgentes providências em relação à área da
Associação de Moradores de Bairro do Jardim Itamaraty, visto que está abandonada,
servindo como local para vândalos e usuários de drogas. Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 1.202/22 - Requer informações sobre o cumprimento das
Portarias Federais 1.917/22 e 2.109/22, referentes aos pisos salariais dos Agentes
Comunitários/as de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.203/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 315/2022, que solicita, com urgência, obras de
recuperação no balanção de concreto situado no cruzamento entre as Ruas Duque de
Caxias e Japão. 1.204/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 607/2022, que
solicita, com urgência, obras de recuperação no balanção de concreto situado no
cruzamento entre as Ruas Dr. Antônio Prado e Japão. Requerimento do Vereador
Valter do Nascimento: 1.205/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar academia da saúde em área situada na Rua Carolina Evangelista Dalaqua, em

frente ao nº 210, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.206/22 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão do Jardim Santa
Felicidade II. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.207/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, visando
esclarecer se existe algum estudo relacionado à logística para com as lâmpadas que
ficam acessas diuturnamente nas seguintes localidades: Rua Maria de Paula Leite
Moraes n° 342, Rua Roberto Pícoli nº 143, Rua Cláudio Luís dos Santos nº 135, Rua
Alcides Chierentin, Rua José Teodoro Damasceno n° 120, Rua Adão Queirós nº s
108, 208 e 247, Avenida Nilo Signorini nº 764, Avenida Henrique Migliari, Rua
Manoel Vieira Júnior (próximo ao Beija Flor), Rua Vereador Álvaro Franco de
Camargo Aranha nº s 3 e 703, Rua República n° s 86, 106, 164, 168, 200, 406 e 453,
Rua Aristides Viana nº 19, Rua Dr. José Ermírio de Moraes, Travessa Manoel Borges
da Costa n° 201, Rua Abrahão Abujamra nº 62, Rua Brasil nº s 347, 920 e 952 e poste
26/30, Rua Ulysses Guimarães n° s 43 e 821, Avenida Domingos Perino postes n° s
25/301 e 27/301, Rua Argemiro Batista das Neves n° s 53 e 115, Rua Almiro Cardoso
Pereira nº 230, Rua Benedito Perino n° s 15 e 361, Rua Urbano Zampieri n° 65, Rua
Ângelo Barone n° s 30, 90, 136 e 168 e poste n° 21/1530, Rua Francisco Cristoni
poste n° 14/20, Rua Antônio José de Camargo n° 270, Rua Pará, Rua Esmanilio
Vieira n° 160, Rua Belo Horizonte, Rua Salim Abuhamad poste n° 60, Rua Manoel
da Silva Mano n° s 164, 172, 192, 232, 264, 284, 338 e 358, Rua Mário Gambale n°
80, Rua Manoel Joaquim Benatto, Rua Pedro Médici n° 80, Rua João Zaki Abucham
n° s 13 e 658 e Avenida Ivone Cardoso Pereira Cavenago n° 115. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 1.208/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar troca da iluminação, pintura, plantio de árvores e roçada na Praça Toshio
Tone (Praça das Cerejeiras), no Jardim Ouro Verde. Requerimentos do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 1.209/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 1.245/2021, que solicita construção de pista de caminhada na Rua Manoel da
Borba Gato, ao lado do córrego. 1.210/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 962/2022, que solicita retirada de galhadas na Rua Fernão Dias Paes Leme,
defronte ao nº 133, no Jardim dos Bandeirantes. 1.211/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 966/2022, que solicita retirada de galhadas na Rua Antônio
Raposo Tavares, defronte ao nº 331, no Jardim dos Bandeirantes. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 1.212/22 - Requer informações do Poder Executivo,
junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a possibilidade de atendimento ao
Ofício nº 053/2022, da Diretoria da EMEF "Profa. Evani Maioral Ribeiro Carneiro",
para que seja realizada manutenção na unidade escolar, bem como nas suas
proximidades. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. A seguir, o Segundo Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.262/22 Solicita limpeza de terreno situado na Rua José Benedito Frederico n° 1.261, no
Parque Minas Gerais. 1.263/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua Evaristo
Zanutto - "Gaúcho", defronte ao nº 75, na Vila Musa. 1.264/22 - Solicita substituição

de lâmpada inoperante na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, defronte ao nº 449, na
Vila São José. 1.265/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Nilso
Gaspar, defronte ao nº 118, no Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.266/22 - Solicita implantação de dois redutores de velocidade
(“quebra-molas” ou lombofaixas) na Rua Ezelino Zorio Maulen, defronte à EMEF
“Dr. Salem Abujamra” - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.267/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes da Rua Osmar de Vecchi. Indicação do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.268/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na
Rua Antônio de Souza Vianna, entre os nº s 90 e 100, no Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.269/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Antônio Zaki Abucham, defronte ao nº
676. Indicações da Vereadora Roberta Stopa: 1.270/22 - Solicita a reforma e
manutenção dos equipamentos da academia ao ar livre localizada na Rua Cláudio
Roberto Bressanin, em frente ao nº 220 - Jardim Brilhante. 1.271/22 - Solicita pintura
de sinalização de trânsito no cruzamento das Ruas Vicente Ernesto de Lucca e Padre
Bruno Welter, no Conjunto Habitacional Helena Braz Vendramini. 1.272/22 - Solicita
pintura de sinalização de trânsito no cruzamento da Avenida Gastão Vidigal com a
Rua Euclides da Cunha. Indicação do Vereador Santiago de Lucas Angelo:
1.273/22 - Solicita realização de estudos visando à implantação de redutor de
velocidade (quebra-molas) próximo à entrada do Loteamento Chácaras Santa Maria.
Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.274/22 Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua José Onivaldo Taioque, Jardim Paris.
1.275/22 - Solicita a instalação de redutor de velocidade (quebra-molas) da Rua
Noboru Endo - Jardim Anchieta. 1.276/22 - Solicita a retirada de entulho na Rua 14
de Julho - Vila Margarida. Indicações do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
1.277/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante em poste na Rua Seicho-No-Iê, em
frente ao nº 30 - Nova Ourinhos. 1.278/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante em
poste na Rua Pedro Marques Leão, em frente ao nº 1.396 - Jardim Paulista. 1.279/22 Solicita troca de três lâmpadas inoperantes em postes na Rua Enfermeiro José
Augusto Ribeiro, defronte aos nº s 20, 22 e 82. 1.280/22 - Solicita troca de lâmpada
inoperante em poste na Rua Duque de Caxias, em frente ao nº 726. 1.281/22 - Solicita
troca de lâmpada inoperante em poste na Avenida Horácio Soares, em frente ao nº
1.062. 1.282/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante em poste na Rua Ângelo
Barone, esquina com a Rua João de Pontes. Dando sequência, o Segundo Secretário
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções do Vereador Abel Diniz Fiel:
195/22 - De congratulações à Thiffany Ferreira de Souza, por ter sido eleita MiniMiss Ourinhos 2019, Miss Beleza Negra Infantil 2019 e Rainha da FAPI Infantil
2022. 196/22 - De congratulações à Victória Isabelly Tavares Ruli, pelas conquistas
dos seguintes títulos: Mini Miss Ourinhos 2016, 2ª Mini Miss Ourinhos 2018, 2ª Mini
Miss São Paulo 2019, Miss Simpatia FAPI 2019, Miss Londrina Infantil 2019, 1ª
Miss Texana Mirim 2019, 1ª Garota Country Mirim 2019, Miss Paraná Infantil 2019,
Miss Brasil Infantil 2019, 1ª Princesa Infantil da FAPI 2022 e 1ª Princesa Infantil
Fetexas 2022. Moção do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 197/22

- De congratulações e aplausos à jovem Thiffany Ferreira de Souza, de Ourinhos,
pelo título de segunda princesa infantil no concurso da Fetexas em Jacarezinho.
Moção da Vereadora Roberta Stopa: 198/22 - De congratulações aos integrantes do
"CrewAtividade", um coletivo independente que fomenta a cultura Hip Hop no
município de Ourinhos. Moções do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 199/22 - De congratulações e aplausos à jovem Julia Damasceno Biussi de
Ourinhos, pelo título de Rainha Infantil no concurso da Fetexas, em Jacarezinho.
200/22 - De congratulações à atleta Giovana Praxedes, de apenas 11 anos de idade,
aprovada pela equipe sub 14 de futebol da Ferroviária, no dia 29 de junho. Moção do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 201/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Elizeu
Zilli. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 202/22 - De pesar pelo
falecimento do Sr. José Ventura. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage e
Luiz Donizetti Bengozi: 203/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Hélio Serafim. As
moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto
as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência apresentados:
Requerimento nº 1.213/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 9/2022. 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 Decreto Legislativo nº 9/2022, de autoria do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti, que concede o título de “Cidadão Ourinhense”
ao Sr. José Nunes Faria. Justificativa: O Sr. José Nunes Faria é um homem de valor,
caráter e coragem que, desde sua juventude, elegeu Ourinhos para morar, construir
sua família, desenvolver sua atividade profissional e contribuir para o progresso de
Ourinhos, gerando empregos e divisas, demonstrando sempre profundo amor à
cidade. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de
urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 11 de
julho de 2022, assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Requerimento nº
1.214/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 82/2022.
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
82/2022, de autoria do Vereador Guilherme Gonçalves, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Renato Martins Corrêa Filho – "Tinho").
Justificativa: Esse Projeto de Lei tem como objetivo prestar homenagem póstuma ao
jovem Renato Martins Correa Filho, popularmente conhecido como “Tinho”, um
jovem com planos e sonhos a serem realizados. Era, também, aventureiro, cercado de
amizades, sempre alegre e disposto a ajudar o próximo. Infelizmente, no dia 9 de
setembro de 2017, um acidente motociclístico ocorreu e “Tinho” veio a falecer aos 20
anos, comovendo a todos da cidade. Assim sendo, solicitamos a apreciação do
Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2022, assinado pela maioria dos
Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.215/2022 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 86/2022. Senhor presidente, requeremos à mesa, nos
termos regimentais, ouvido o douto plenário, que seja apreciado em regime de

urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 86/2022, oriundo do Prefeito
Municipal, 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. Justificativa: O Oficial de Justiça é o principal auxiliar da justiça
e sua atuação é imprescindível à realização de atos externos aos Foros, quer sejam de
comunicação, constrição ou de mera verificação. Em geral, na utilização destes atos
utiliza veículo próprio, colocando-o a serviço do Estado no cumprimento de suas
tarefas externas, como forma de dar maior celeridade aos processos. Entre os
obstáculos encontrados para o exercício da profissão, destaca-se a dificuldade de
estacionamento do veículo. É necessária a adoção de medidas para facilitar a
prestação da atividade jurisdicional, permitindo que os oficiais de justiça possam
estacionar gratuitamente, quando em cumprimento de mandados judiciais, nas áreas
reservadas ao estacionamento rotativo, público e privativo de estabelecimentos
comerciais e outros, uma vez que já coloca bem próprio a serviço do Estado. Assim
sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na
forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2022,
assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.216/2022 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 87/2022. Senhor presidente,
requeremos à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, que seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 87/2022,
oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana –
Reurb no município de ourinhos e dá outras providências. Justificativa: Esse Projeto
de Lei tem como propósito e objetivo convergir com a Lei Federal nº 13.465/17 que
regulamenta a REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, REURB, que
determina em seu art. 10, que os Municípios deverão observar os objetivos da Reurb,
desenvolvendo políticas de suas competências a fim de promover a ocupação do solo
de maneira eficiente e funcional. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto
em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno.
Sala das Sessões, em 11 de julho de 2022, Santiago de Lucas Angelo, autor, e
assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Requerimento nº 1.217/2022 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 83/2022. Senhor Presidente,
requeremos à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, que seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 83/2022,
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
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras providências.
Justificativa: Diante da possibilidade de retomada do cronograma de obras oriundo ao
Contrato Administrativo nº 39/2020, decorrente da Licitação Pública, Concorrência nº
01/2020, Processo nº 171/2020, solicitamos alteração do PPA visando possibilitar o
reequilíbrio econômico-financeiro para aquisição e instalação de equipamento para
tratamento de água, pré-fabricado, compacta, aberta com característica modular,
fabricada em Aço Inoxidável, não pressurizada, com vazão média ao dia de 200
litros/segundo (720 m³/h) excluindo o volume de água utilizado nas retro lavagens
dos filtros, e atendendo aos limites estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 5, de

28 de Setembro de 2017, os parâmetros físicos/químicos da água bruta, conforme
histórico em anexo: O referido equipamento deverá ser dividido em duas linhas de
100L/s (360 m³/h), composta por unidades abertas de chegada, de mistura rápida, de
floculação, de decantação, de filtração e dosagem e armazenamento de produtos
químicos, bem como todos demais equipamentos e materiais necessários para o
adequado funcionamento destas unidades. Assim sendo, solicitamos a apreciação do
Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2022, Santiago de Lucas Angelo, autor e
assinado por mais seis Vereadores. Requerimento nº 1.218/2022 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 84/2022. 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 84/2022, oriundo 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
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE e dá outras providências.
Justificativa: Diante da possibilidade de retomada do cronograma de obras oriundo ao
Contrato Administrativo nº 39/2020, decorrente da Licitação Pública, Concorrência nº
01/2020, Processo nº 171/2020, solicitamos alteração da LDO visando possibilitar o
reequilíbrio econômico-financeiro para aquisição e instalação de equipamento para
tratamento de água, pré-fabricado, compacta, aberta com característica modular,
fabricada em Aço Inoxidável, não pressurizada, com vazão média ao dia de 200
litros/segundo (720 m³/h) excluindo o volume de água utilizado nas retro lavagens
dos filtros, e atendendo aos limites estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 5, de
28 de Setembro de 2017, os parâmetros físicos/químicos da água bruta, conforme
histórico em anexo: O referido equipamento deverá ser dividido em duas linhas de
100L/s (360 m³/h), composta por unidades abertas de chegada, de mistura rápida, de
floculação, de decantação, de filtração e dosagem e armazenamento de produtos
químicos, bem como todos demais equipamentos e materiais necessários para o
adequado funcionamento destas unidades. Assim sendo, solicitamos a apreciação do
Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2022, Santiago de Lucas Angelo, autor, e
assinado por mais cinco Vereadores. Requerimento nº 1.219/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 85/2022. Senhor Presidente,
requeremos à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, que seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 85/2022,
oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional
especial no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) e dá outras providências.
Justificativa: Diante da possibilidade de retomada do cronograma de obras oriundo ao
Contrato Administrativo nº 39/2020, decorrente da Licitação Pública, Concorrência nº
01/2020, Processo nº 171/2020, solicitamos alteração da LDO visando possibilitar o
reequilíbrio econômico-financeiro para aquisição e instalação de equipamento para
tratamento de água, pré-fabricado, compacta, aberta com característica modular,
fabricada em Aço Inoxidável, não pressurizada, com vazão média ao dia de 200
litros/segundo (720 m³/h) excluindo o volume de água utilizado nas retro lavagens

dos filtros, e atendendo aos limites estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 5, de
28 de Setembro de 2017, os parâmetros físicos/químicos da água bruta, conforme
histórico em anexo: O referido equipamento deverá ser dividido em duas linhas de
100L/s (360 m³/h), composta por unidades abertas de chegada, de mistura rápida, de
floculação, de decantação, de filtração e dosagem e armazenamento de produtos
químicos, bem como todos demais equipamentos e materiais necessários para o
adequado funcionamento destas unidades. Assim sendo, solicitamos a apreciação do
Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2022, assinado por cinco Vereadores. Os
requerimentos apresentados serão deliberados na Ordem do Dia. Por questão de
ordem, 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 da Moção 198/22; o Sr.
Vereador Éder Júlio Mota do Requerimento nº 1.195/22; o Sr. Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva do Requerimento nº 1.192/22; o Sr. Vereador Cícero de
Aquino do Requerimento nº 1.207/22; a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia do
Requerimento nº 1.193/22 e o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel do Requerimento nº
1.202/22. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva solicitou a retirada do Requerimento nº 1.195/22 da pauta. Não havendo mais
pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s
1.192 a 1.212/22 e as Moções nº s 195 a 200/2022, com exceção das matérias
destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti, Giovanni Gomes de Carvalho, Roberta Stopa, Cícero de Aquino, José
Roberto Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva (o Sr. Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva utilizou também o tempo como líder de partido) e Abel
Diniz Fiel (o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou a palavra e cedeu o
tempo para o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel). Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Continuaram fazendo
o uso da palavra na discussão das matérias a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia
e o Senhor Vereador Cícero de Aquino (como líder de partido). Por questão de ordem,
fez o uso da palavra o Sr. Vereador Éder Júlio Mota. Por questão de ordem, fez o uso
da palavra o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel. 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 Sr. Presidente colocou em
deliberação as matérias destacadas na presente sessão, em ordem cronológica. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 1.192/22 de autoria do Vereador Cícero de
Aquino que requer informações, através do envio de cópias, discriminando todos os
gastos da Prefeitura Municipal com equipamentos, materiais de construção,
pagamentos para empresas de serviços e horas extras de servidores públicos

empreendidos nos preparativos da 54ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos,
realizada no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá entre os dias 03/06/22 a
12/06/22. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e José Roberto Tasca. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 1.193/22 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que
requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
através do envio de cópias e atas, com base no Contrato Administrativo firmado com
fundamento no Processo Licitatório nº 1164/2020 - Pregão Presencial nº 80/2020, no
expediente nº 24.126/2021, de 19/07/2021, que estabelece que "fica prorrogado por
mais 12 (doze) meses o prazo contratual previsto na cláusula sétima do supracitado
contrato, compreendendo o período de 30 de dezembro de 2021 a 29 de dezembro de
2022, referente à contratação de serviços especializados para apreensão, transporte e
guarda de animais de médio e grande porte soltos nas vias públicas do município de
Ourinhos-SP", visando esclarecer para qual local e endereço são levados os animais
de grande e médio porte (bovinos, equinos, muares e similares) quando apreendidos
em vias públicas, quantos animais foram apreendidos, do início até a presente data,
quantas multas foram lavradas, quais os valores das multas em questão e qual o
destino final dos valores arrecadados. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Abel Diniz Fiel, Nilce Araujo
Garcia, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva (como líder de partido). Por questão
de ordem fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota e Cícero
de Aquino. Em seguida, continuaram fazendo o uso da palavra os Senhores
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Abel Diniz Fiel (tempo de fala
cedido pelo Sr. Vereador 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
Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva (aparte do tempo da Vereadora Roberta Stopa) e Cícero de Aquino. Por
questão de ordem, fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Alexandre Florencio
Dias, Éder Júlio Mota e Abel Diniz Fiel. O Senhor Presidente suspendeu a sessão por
dez minutos para reunião das lideranças políticas. Reaberta a sessão e fim do horário
regimental, (a continuidade da discussão e a votação do Requerimento nº 1.193/22
serão realizados na próxima sessão ordinária), o Sr. Vereador Éder Júlio Mota
solicitou do plenário a suspensão do intervalo regimental. O Senhor Presidente
colocou em deliberação o pedido, APROVADO por unanimidade. Aceita a
continuidade dos trabalhos legislativos, o Sr. 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. Logo após o Primeiro Secretário realizou nova
chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental para dar
início à Ordem do Dia: Abel Diniz Fiel, 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,
Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze

Vereadores presentes). Havendo número legal, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Requerimento nº 1.213/2022 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2022, de autoria do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti, que concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao Sr. José Nunes Faria.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência e
por já contar com parecer favorável lido na presente sessão, foi colocado em
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2022. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, o Senhor Presidente solicitou que fossem distribuídas as cédulas de votação
aos Senhores Vereadores. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada de
votação para que os Senhores Vereadores depositassem os votos na urna. Na
sequência, o Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Abel
Diniz Fiel, Éder Júlio Mota e Fernando Rosini junto à mesa para realizarem a
contagem dos votos. Feita a apuração dos votos, o Senhor Presidente declarou
APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2022 com quatorze votos
favoráveis. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.214/2022 de autoria da
maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação o Projeto
de Lei nº 82/2022, de autoria do Vereador Guilherme Gonçalves, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Renato Martins Corrêa Filho – "Tinho"). Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva,
Cícero de Aquino e Abel Diniz Fiel. Ninguém mais 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
Roberta Stopa 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 82/2022.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do Vereador Guilherme
Gonçalves, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Renato Martins
Corrêa Filho - "Tinho"), declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões,
em 11 de julho de 2022, Roberta Stopa – Relatora. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 82/2022. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 1.215/2022 de autoria do Vereador Alexandre Araújo
Dauage que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 86/2022,
oriundo do Prefeito Municipal, 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. 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 o Sr.
Vereador Alexandre Florencio Dias 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 86/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, oriundo
do Prefeito Municipal, 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, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das
Sessões, em 11 de julho de 2022, Alexandre Florencio Dias – Relator. Com o parecer
favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 86/2022. Fez o uso da
palavra o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage. Ninguém mais querendo fazer
o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 1.216/2022 de autoria do Vereador
Santiago de Lucas Angelo que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 87/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a Regularização
Fundiária Urbana – Reurb no município de ourinhos e dá outras providências.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com treze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o
Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage 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 87/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Município de Ourinhos e dá outras
providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 11 de
julho de 2022. Alexandre Araújo Dauage – Relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 87/2022. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 1.217/2022 de autoria da maioria dos Senhores
Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 83/2022,
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
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE 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 Anísio
Aparecido Felicetti 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
83/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, 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 Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos - SAE 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 11 de julho de 2022, Anísio Aparecido Felicetti –
Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº

83/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.218/2022 de autoria da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 84/2022, oriundo 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
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE 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. Éder Júlio Mota 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 84/2022. Senhor Presidente,
após analisar a matéria supra, oriundo 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 Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos – SAE 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 11 de julho de 2022, Éder Júlio Mota- Relator. Com o
parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 84/2022.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.219/2022 de autoria da
maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei nº 85/2022 de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de
crédito adicional especial no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 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 o Sr. 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 85/2022. Senhor Presidente,
após analisar a matéria supra, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
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 11 de julho de 2022, Fernando Rosini – Relator. Com o parecer
favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 85/2022. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o 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"). Ninguém querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Projeto de Resolução nº. 07/2022 de autoria do Vereador Cícero de

Aquino que cria Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a apurar denúncias
acerca da contratação irregular de funcionários, sem concurso público, pela
Associação dos Diabéticos de Ourinhos (ADO), tendo como local de trabalho a UBS
“Dr. Hélio Migliari”, atendendo determinação da Administração Municipal. Fez o uso
da palavra o Sr. Vereador Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra foi colocado em votação, REJEITADO com onze votos contrários e três votos
favoráveis. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Cícero de
Aquino. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor
Presidente consultou o Primeiro Secretário se havia algum orador inscrito para o uso
da palavra e em seguida suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse
a presidência da presente sessão. Reaberta a sessão, fizeram o uso da tribuna livre os
Senhores Vereadores Roberta Stopa e Nilce Araujo Garcia. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão para que o Segundo Secretário assumisse a presidência para o
mesmo fazer o uso da palavra. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade do uso da
tribuna livre. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti, Cícero de Aquino, Alexandre Araújo Dauage e Abel Diniz Fiel. Não
havendo mais nenhum orador inscrito para explicação pessoal, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima Terceira 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
_____________________
José Roberto Tasca
2º. Secretário

