ATA DA 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 Raquel Borges Spada

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às
dezessete horas e onze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim,
localizado na Rua do Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua
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: 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 pelos
falecimentos da Sra. Maria Cristina Rodrigues Siqueira, do Sr. João Custódio da
Silva, do Sr. Euclides Pereira da Silva e da Aline Cristina Gomes dos Santos. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Irineu Alves de Lima. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos da bebê Mirela (da cidade de Penápolis) e do Sr. Benedito
Gomes de Souza. O Sr. Presidente Santiago de Lucas Angelo também solicitou um
minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Maria Cristina Rodrigues Siqueira e do
Sr. João Custódio da Silva. Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores, o Sr.
Presidente declarou um minuto de silêncio com os profundos sentimentos dos
membros desta Casa de Leis a todos os familiares e amigos dos munícipes citados.
Dando continuidade, foi colocada em votação a Ata da Segunda Sessão Ordinária de
2022, APROVADA por unanimidade. O Senhor Presidente informou aos Senhores
Vereadores que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, com
tema livre, devendo ser realizada junto à Segunda Secretária e que para o uso da
palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto à Segunda
Secretária até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da
Ordem do Dia. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
Prefeitura Municipal em resposta aos Requerimentos nº s 1.801, 1.864, 1.869, 1.870,
1.899 e 1.900/2021 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s

1.559, 1.560, 1.823, 1.846, 1.881, 1.882, 1.885, 1.886 e 1.887/2021 do Vereador
Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 1.852 e 1.854/2021 do Vereador Fernando
Rosini; Requerimentos nº s 1.808 e 1.865/2021 do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho; Requerimentos nº s 379, 1.551, 1.876 e 1.890/2021 do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva; Requerimento nº 1.883/2021 do Vereador José Roberto
Tasca; Requerimentos nº s 1.803, 1.877, 1.892, 1.902, 1.903, 1.904, 1.905, 1.910 e
1.911/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimentos nº s 1.556, 1.783 e
1.868/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s 1.685, 1.778 e
1.897/2021 da Vereadora Roberta Stopa; Requerimento nº 1.884/2021 do Vereador
Valter do Nascimento; Requerimento nº 1.861/2021 dos Vereadores Alexandre Araújo
Dauage e Nilce Araujo Garcia. Ofício nº 002/2022/Gerência de Compras, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, encaminhando Processos de
Compras e Serviços, do mês de JANEIRO de 2022; Protocolada sob nº 188/2022-07,
em 21 de fevereiro de 2022, a Justificativa Complementar ao Projeto de Lei nº
11/2022, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$
22.300.116,00 (Vinte e dois milhões, trezentos mil e cento e dezesseis reais) e dá
outras providências, com cópias distribuídas individualmente para cada Vereador. 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 12/2022 do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho que
institui o "Dia Municipal de Nossa Senhora do Vagão Queimado" e dá outras
providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2022 dos Vereadores Santiago de
Lucas Angelo e Fernando Rosini que concede o título de "Cidadão Benemérito de
Ourinhos" ao Dr. Paulo Cesar Ferreirinho Testa, pelos relevantes serviços prestados
com muito profissionalismo, dedicação e carinho à comunidade do município de
Ourinhos. Projeto de Resolução nº 2/2022 da Vereadora Raquel Borges Spada que
dispõe sobre a criação da “Frente Parlamentar em Defesa do Diagnóstico, Tratamento
e Prevenção do Câncer” no Município de Ourinhos. Substitutivo nº 1/2022 ao
Projeto de Lei nº 67/2021, que dispõe sobre a criação do Projeto “Bolsa Solidária” no
Município de Ourinhos 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 e da Comissão de
Finanças e Orçamento emitidos aos Projetos de Lei nº 8, 10 e 11/2022 e do parecer
favorável da Comissão de Saúde e Assistência Social emitido ao Projeto de Lei nº
90/2021. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
8/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa 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,
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, 21 de
fevereiro de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre
Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do relator da
Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 8/2021. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, não havendo nenhum óbice,
e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2022, Fernando Rosini –
Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti
Bengozi – Membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei nº 10/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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, 21 de fevereiro de 2022, Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei
nº 10/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa 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, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao
que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2022. Fernando Rosini – PresidenteRelator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi –
Membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
11/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de
Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 22.300.116,00 (Vinte e dois milhões,
trezentos mil e cento e dezesseis reais) 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, 21 de fevereiro de 2022. Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e
Orçamento ao Projeto de Lei nº 11/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito

Municipal, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$
22.300.116,00 (Vinte e dois milhões, trezentos mil e cento e dezesseis reais) e dá
outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 21 de fevereiro de 2022, Fernando Rosini – Presidente-Relator;
Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro.
Parecer do relator da Comissão de Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº
90/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa da Vereadora Roberta Stopa, que institui a CIPTEA
(Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) no
município de Ourinhos, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão
de Saúde e Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 15 de fevereiro de 2022, Éder Júlio Mota – Presidente-Relator; Raquel
Borges Spada – Vice-Presidente e Valter do Nascimento – Membro. A seguir, foram
apresentadas as matérias relativas à 3ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos da Vereadora
Roberta Stopa: 373/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.730/2021,
que requer informações sobre a adesão do Município ao Programa Estadual “Agro SP
+ Seguro”. 374/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.786/2021, que
requer informações referentes ao galpão em que se realiza o recebimento dos
produtos de agricultura familiar adquiridos através do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). Requerimento do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 375/22 - Requer informações sobre providências para a rescisão do contrato
firmado entre a Administração Municipal e a empresa gestora da UPA "Dr. Hélio
Migliari Filho" e do Pronto Atendimento da COHAB. Requerimento do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 376/22 - Requer informações sobre o atendimento ao
protocolo de munícipe sob nº 605420/2022, no qual solicita poda de árvores na
rotatória da Alameda Taiti Ito. Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia:
377/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 975/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar placas de conscientização de
recolhimento de dejetos de animais nas vias públicas. Requerimento do Vereador
José Roberto Tasca: 378/22 - Requer informações sobre a quantidade existente de
pontos de câmeras de monitoramento instaladas em Ourinhos e qual o valor que se
paga por cada ponto. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 379/22 - Requer
informações referentes às ambulâncias que fazem o transporte de pacientes para
outras cidades. Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 380/22 Requer informações sobre a possibilidade de se liberar recursos a fundo perdido para
melhorias e outros benefícios relacionados ao esporte nos Conjuntos Habitacionais
Caiuá, Orlando Quagliato e Profa. Helena Braz Vendramini. 381/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se alterar a data de pagamento dos aposentados
e pensionistas para o primeiro dia do mês. 382/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar ou ampliar o Programa Frente de Trabalho, visando
reduzir o índice de desemprego. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido

Felicetti: 383/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça
dos Direitos Humanos, no Conjunto Habitacional Ourinhos I, com a instalação de
playground, academia de saúde, pista de caminhada, bancos, etc. Requerimento do
Vereador Santiago de Lucas Angelo: 384/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar soltura de peixes na Lagoa defronte ao Hospital da
Unimed, após a reconstrução da barragem e o enchimento de água. Requerimentos
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 385/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à alteração do sentido do trânsito para
mão única de direção na Rua Brasil, do cruzamento da Rua José Bonifácio até o
cruzamento com a Rua Dr. Antônio Prado (sentido contrário à Rua Barão do Rio
Branco). 386/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar hidrômetro
em prédios públicos, para verificar a quantidade de uso, orientar para economias e até
mesmo verificar se há vazamentos. 387/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar cadeiras de roda e de banho aos alunos com
deficiência física, para as creches e escolas municipais e estaduais. Requerimentos
do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 388/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se incluir no projeto novo cemitério, a construção de dois banheiros
adaptados para atender os frequentadores do Cemitério Municipal. Requerimentos
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 389/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir quadra esportiva coberta no NEI "Benedita Fernandes
Cury" - Parque Minas Gerais. 390/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir vestiário, com chuveiros e banheiros, bem como reformar a arquibancada
do campo de futebol do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 391/22 - Requer
informações sobre as emendas parlamentares dos Governos Estadual e Federal, que
entraram no Município, nos últimos três anos, discriminando nomes dos deputados,
valores e destinos. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 392/22
- Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área de Lazer Renée
Machado Branco Ferraro, com instalação de playground, academia da saúde, pista de
caminhada, bancos, etc. 393/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar placas de sinalização viária (ciclistas) nas estradas vicinais pavimentadas que
cortam nosso Município. Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas Angelo:
394/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se oferecer compensação de
ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - a empresas que contratarem
Guardas Mirins. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 395/22 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Luís Vaz de
Camões, com a instalação de playground, academia de saúde, pista de caminhada,
bancos, iluminação a LED, etc. 396/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
se adquirir cadeiras de banho a serem emprestadas para pessoas com mobilidade
reduzida, cadastradas junto aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).
397/22 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos (SAE), sobre a possibilidade de se realizar campanha de orientação aos
munícipes sobre separação de lixo residencial. 398/22 - Requer informações quanto à
possibilidade de se construir novos acostamentos na Estrada OUR 135 Fazenda
Velha, ou melhorar os já existentes. 399/22 - Requer informações, junto ao DER -

Departamento de Estradas de Rodagem, quanto à possibilidade de se instalar
iluminação pública de LED ao longo do canteiro central situado entre os quilômetros
378 e 381 da Rodovia Raposo Tavares. 400/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento da Rua Júlio Mori com a
Avenida Horácio Soares. 401/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar as praças nas Áreas Institucionais 467 e 468, no Jardim Júlia, bem como
instalar playground, academia de saúde, pista de caminhada, bancos, etc.
Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 402/22 - Requer informações
sobre o cronograma de execução de limpeza (roçada) em áreas verdes na Rua Narciso
Migliari n° 295. 403/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Prof. Silas Ribeiro de
Moraes, defronte ao n° 423. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 404/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 312/2021, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em todas as ruas da Vila Nossa Senhora de
Fátima. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 405/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.374/2021, que requer informações sobre a
possibilidade de se implantar redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na
Rua Benjamin Constant, defronte ao nº 532 (Colégio Dom Gaspar), na Vila Moraes, a
fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade. 406/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 1.208/2021, que requer informações sobre o
cronograma de implantação de dispositivo (lombada), bem como de instalação que
obrigue a parada no cruzamento da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro com a Rua
Machado Florence - Vila Boa Esperança 1ª Sessão. 407/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 1.154/2021, que requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de urbanização da área institucional localizada entre as Ruas
Augusta Alves Stoppa e Rua Zaia Merege Farah - Jardim Santa Felicidade. 408/22 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 906/2021, que requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução para instalação de lombada ou outro
dispositivo redutor de velocidade na Rua Monteiro Lobato, defronte ao nº 848 - Vila
Perino. 409/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 892/2021, que requer
informações sobre o cronograma de execução, bem como a possibilidade de
instalação de lombada ou outro dispositivo redutor de velocidade na Rua do
Expedicionário, próximo ao nº 1.828, no Jardim Matilde. 410/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 908/2021, que requer informações sobre quais
medidas serão tomadas para que se diminua a velocidade dos veículos nas vias
defronte às escolas e creches em nosso Munícipio. 411/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 1.065/2021, que requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de sinalização viária de solo no cruzamento da Rua
República com a Rua Ipiranga - Vila Odilon. 412/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 109/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma
de execução de sinalização viária de solo na Rua Francisco Nunes de Mello, Rua
Constituição e Rua São José - Vila São Francisco. Requerimento do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 413/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
2.777/2017, que requer informações do Governo do Estado sobre a previsão para
construção de casas populares do CDHU em nosso Município. Requerimentos do

Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 414/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 952/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma
para execução de revitalização da Praça Ítalo Ferrari, na Vila Odilon. 415/22 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 950/2021, que requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico na Rua
Liberdade, em trecho de paralelepípedo, defronte à Praça Ítalo Ferrari, onde se
encontra a Igreja da Paróquia Santo Antônio, na Vila Odilon. 416/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento n° 949/2021, que requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de recapeamento asfáltico na Rua Imprensa, em trecho de
paralelepípedo, defronte à Praça Ítalo Ferrari, onde se encontra a Igreja da Paróquia
Santo Antônio, na Vila Odilon. 417/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
n° 947/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico na Rua Independência, em trecho de paralelepípedo, defronte
à Praça Ítalo Ferrari, onde se encontra a Igreja da Paróquia Santo Antônio, na Vila
Odilon. 418/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 944/2021, que
requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de melhorias da
iluminação, bem como a possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento na
Praça Dr. Raul Pires Netto - Vila Musa. 419/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento n° 116/2021, que requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar ponto de energia elétrica para utilização dos feirantes na Praça Manoel
Lopes. 420/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.467/2021, que solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua
Professor Jacy Apparecido Mathias Negrão, próximo ao nº 1.053, visto o grande
fluxo de veículos que trafegam em alta velocidade pela via pública. 421/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.456/2021, que solicita implantação de lombada
ou outro dispositivo redutor de velocidade a fim de coibir o tráfego de veículos em
alta velocidade na Rua 3 de Maio, próximo ao nº 1.070 - Vila Margarida. 422/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.416/2021, que solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua Raphael Noschesi, no
Jardim Paris, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade. 423/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.415/2021, que solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo), na Rua Paraná, próximo ao nº
811, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade. 424/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação n° 1.296/2021, que solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua José das Neves Júnior, próximo ao
nº 327, no Jardim Matilde, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
425/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.268/2021, que solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua Atta
Haddad, próximo ao nº 121, na Vila Musa, a fim de coibir o tráfego de veículos em
alta velocidade. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 426/22 Requer informações quanto à possibilidade de se contemplar os servidores públicos
auxiliares de odontologia com reposição salarial, a exemplo das categorias
beneficiadas pela Lei Complementar n° 1.103/2021. Requerimentos do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 427/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.150/2021, que solicita a implantação de lombada ou outro dispositivo redutor de

velocidade na Rua Alice Teixeira de Oliveira, próximo ao n° 223/235, no Jardim
Santa Fé IV, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade. 428/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 608/2021, que solicita implantação de
lombada ou outro dispositivo redutor de velocidade na Rua Benedito Lopes Silva, na
Vila Nossa Senhora de Fátima. 429/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
463/2021, que solicita a implantação de lombada ou outro dispositivo redutor de
velocidade na Avenida Miguel Cury, na Nova Ourinhos. 430/22 - Requer informações
sobre o cronograma de execução de recapeamento asfáltico ou operação "tapaburacos" na Rua Manoel de Oliveira, próximo ao n° 141, no Jardim São Judas Tadeu.
431/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de limpeza (roçada)
em áreas verdes da Rua Dario Alonso n° 530, no Parque Minas Gerais. 432/22 Requer informações sobre o cronograma de execução de recapeamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" e da recuperação do balanção de escoamento de águas
pluviais situado no cruzamento entre as Ruas Comandante Leonor Pedrotti e Alonso
Faustino Dias, no Residencial Recanto dos Pássaros. Requerimento do Vereador
Alexandre Araújo Dauage e Nilce Araujo Garcia: 433/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento n° 1.839/2021, que requer informações sobre a possibilidade de
se realizar novas castrações, tendo em vista o grande aumento de cachorros e,
principalmente, de gatos nas ruas do Município. Requerimento do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 434/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°
484/2021, que requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução da
revitalização da Praça Dr. Raul Pires Netto, na Vila Musa. Requerimento dos
Vereadores Nilce Araujo Dauage e Alexandre Araújo Dauage: 435/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.875/2021, que requer informações sobre a
possibilidade de se iniciar campanha de vacinação contra raiva e cinomose para cães
e gatos, tendo em vista a "Campanha Dezembro Verde". Requerimento dos
Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Nilce Araujo Garcia: 436/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.861/2021, que requer informações quanto à
possibilidade de se criar um portal para cadastro de animais, de forma a se estabelecer
um registro geral abrangendo todos os cães e gatos maiores de 3 meses, com o intuito
de facilitar a localização de tutores de animais domésticos perdidos. Requerimento
do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 437/22 - Requer informações, junto à
APAE de Ourinhos, quanto à possibilidade de se realizar a II Olímpiada Regional das
APAEs em Ourinhos. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 438/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 318/2021, que solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Júlio
Fernandes. 439/22 - Requer informações quanto ao atendimento aos Requerimentos
n°s 1.329/2021, 1.809/2020 e 1.974/2019, que requerem informações sobre a
possibilidade de se realizar limpeza no bueiro localizado na Rua do Expedicionário,
entre os n°s 989 e 991, pois em épocas de chuva ocorre alagamento nas calçadas dos
comércios locais. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 440/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 963/2021, que solicita pintura de
sinalização de solo e instalação de iluminação pública de LED em todas as vielas do
Jardim das Paineiras. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 441/22 Requer informações quanto à possibilidade de ser realizado o encontro "Kids Gospel"

na Praça Melo Peixoto, no dia 12 de outubro de 2022. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 442/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 153/2019,
que solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Izaira Saladini
Crivellari, principalmente defronte ao nº 40 - Jardim Esplendor. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 443/22 - Requer informações sobre o
cronograma de combate a insetos peçonhentos, principalmente escorpiões, bem como
ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, no Parque Valeriano Marcante.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 444/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação n° 1.216/2021, que solicita limpeza em bueiro localizado na esquina
da Rua Benjamin Constant com a Rua do Expedicionário. 445/22 - Requer
informações junto ao Setor de Obras sobre o Processo 4402/2022 - CAI: 95489, que
solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Francisco de Vecchi Filho nº 561 Jardim Ouro Verde. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
446/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução para implantação de
guias, sarjetas e pavimentação asfáltica, bem como instalação de iluminação pública
na Rua Maria Cavezalli Mella, que interliga o Jardim Oriental à Vila Odilon. 447/22 Requer informações junto aos órgãos competentes sobre a possibilidade de se
desenvolver projeto e campanha de conscientização e incentivo aos pedestres para
que atravessem na faixa e respeitem placas de trânsito e semáforo. Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 448/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
593/2021, que encaminha abaixo-assinado de moradores do Jardim dos Bandeirantes,
que reivindicam a realização de estudos técnicos para implantação de redutor de
velocidade na Rua Manoel da Borba Gato, entre a escolinha de futebol Nova Geração
e a residência nº 21. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
449/22 - Requer informações, junto aos órgãos competentes do Município, sobre a
possibilidade de se desenvolver projeto e campanha de conscientização para empinar
pipas com segurança, inibindo a comercialização e uso de linhas cortantes (cerol,
linha chilena, etc). Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 450/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.034/2021, que encaminha minuta de Projeto
de Lei que altera a Lei Municipal nº 6.619, de 04 de novembro de 2020, que dispõe
sobre a instituição no município de Ourinhos do Programa de Aquisição de Alimentos
da Agricultura Familiar e dá outras providências. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 451/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Saúde, sobre a possibilidade de se afixar cartazes ou placas em todas as unidades de
saúde, informando a população sobre como impetrar recursos junto ao Ministério
Público requerendo ao Estado os medicamentos de alto custo não fornecidos.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 452/22 - Reitera, em seu inteiro teor,
os Requerimentos nºs 1.779/2021 e 1.476/2021, que requerem informações referentes
aos cargos e funções dos/as servidores/as da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
453/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 12/2021, que requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Dr. Franklin Correia da
Silva, na Vila Margarida, com instalação de playground, bancos, academia da saúde e
outras melhorias. 454/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar
o campo de futebol do Jardim Josefina, com construção de vestiários e instalação de

alambrado em seu entorno. 455/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar um novo estacionamento de veículos na EMEF "Profa. Nilse de Freitas".
456/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar o vestiário e o
alambrado do campo de futebol do Jardim Guaporé. 457/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir um reservatório de água no Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 458/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir um reservatório de água no Parque Minas Gerais e
adjacências. 459/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
reservatório de água no Jardim São Francisco. 460/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Jardim
Santos Dumont. 461/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se incentivar plantio e reposição de
árvores no Município. 462/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar reforma e revitalização do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves, com pintura, troca de lâmpadas, melhorias no
estacionamento, entre outros. 463/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
se reativar a piscina do Centro Social Urbano - CSU, para prática de aulas de natação
e hidroginástica. 464/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
pista de caminhada ao redor da área verde localizada entre as Ruas Ezelino Zorio
Maulen e Silmara Bolognese da Silva - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
465/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir vestiário, com
chuveiros e banheiros, no Campo de Futebol da Sandiza. 466/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se transferir a Central de Vagas em creche para
o Centro de Convivência Jornalista Benedicto da Silva Eloy. 467/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada ao redor do
terreno situado entre a Rua Benedito Fermiano Filho e a Avenida Servidor Alício de
Souza Bitencourt, aos fundos da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 468/22 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça Prof. Aparecido
Gonçalves Lemos, no Jardim Ouro Verde, com a instalação de playground, academia
de saúde, pista de caminhada, bancos, etc. Requerimentos do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 469/22 - Requer informações sobre projetos, bem como
cronograma de execução de melhorias de toda a estrutura da EMEI "Profa. Judith
Leonis Villas Boas", existente na Vila Margarida. 470/22 - Requer informações sobre
a possibilidade, bem como cronograma de execução de manutenção e/ou troca dos
brinquedos do parque instalado na EMEI "Profa. Judith Leonis Villas Boas", na Vila
Margarida. 471/22 - Requer informações sobre o cronograma de execução de limpeza
(roçada) em rotatória da Alameda Taiti Ito, no Loteamento Mitsui. 472/22 - Requer
informações sobre o cronograma de execução de limpeza e dedetização no Jardim
Itamaraty. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 473/22 - Requer
informações sobre o atendimento ao Oficio nº 01, protocolado na Prefeitura no dia 22
de outubro de 2021, destinado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, com relação a marcação de solo no trevo do Jardim Santa
Fé II, no início da Rua Alice Teixeira de Oliveira, devido ao alto índice de acidentes
no local. Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Roberta Stopa: 474/22 - Requer informações da Secretaria

Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, através de cópias, indicando quantos poços de visita há no Cemitério
Municipal e que, também conste nessas cópias as suas localizações com o devido
georreferenciamento, numerações e devidos documentos da situação atual de
contaminação. Requerimento dos Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva, Roberta Stopa e Cícero de Aquino: 475/22 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, cópia de listagem contendo os nomes de todos os servidores
responsáveis pelas vistorias e emissão de laudos pertinentes ao corte e poda de
árvores e de todos os podadores que participaram do último treinamento e
reciclagem. Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino, Roberta Stopa e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 476/22 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, através de cópias sobre o CADRI - Certificado de Movimentação de
Resíduos de Interesse Ambiental do Cemitério Municipal dos últimos 72 meses.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 477/22 - Requer
informações, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER -, sobre a
possibilidade de se realizar estudos para interligar a Rua Achilles Zamboni com a
Rodovia Mello Peixoto. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
478/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concurso público
para o cargo de Auxiliar de Educação Infantil. Requerimentos do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 479/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
elaborar projeto visando a implantação de um núcleo de saúde, com o Programa
Saúde da Família, no Conjunto Habitacional Caiuá. 480/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando instalar academia da saúde no
Conjunto Habitacional Caiuá. 481/22 - Requer informações sobre o cronograma para
se revitalizar e urbanizar a Praça Marcelo Arthuzo da Silva, no Conjunto Habitacional
Caiuá. 482/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 53/2017, que requer
informações sobre o cronograma para se urbanizar a Praça Luís Vaz de Camões, no
Jardim América. 483/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 60/2017,
que requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando melhorias
na rotatória do cruzamento entre as Ruas Vicente Ernesto de Lucca e Adalberto Dias
Bogado. 484/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando a abertura de via interligando as Ruas Benjamin Constant e Júlio Mori.
485/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando a
revitalização da Praça Vicente Lopes, no Jardim Eldorado, em especial com a
reurbanização do campo de futebol. 486/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se inserir, no site da Prefeitura Municipal, um link que ofereça ao
munícipe a oportunidade de realizar solicitações quanto aos reparos na iluminação
pública, oferecendo ainda, esclarecimentos sobre quais são as responsabilidades da
Administração Pública e da CPFL. 487/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando reformar e instalar coberturas nas quadras
poliesportivas existentes no Conjunto Habitacional Caiuá. 488/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à manutenção nas
arquibancadas e na iluminação, bem como a conclusão do vestiário, no Centro

Comunitário de Ourinhos. 489/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
ampliar o número de parcerias e contratações entre a Prefeitura Municipal e a
Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas - AMO-SIM.
490/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar uma mega operação
nos bairros do Município, efetuando roçada e limpeza de terrenos, poda de árvores,
recolhimento de galhadas, pintura de guias e sarjetas, pintura de sinalização de solo e
operação "tapa-buracos". Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
491/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.528/2021, que requer
informações quanto à possibilidade de se efetuar revitalização na Praça Área 13,
paralela à Rua Manoel da Borba Gato, no Jardim dos Bandeirantes, realizando
melhorias como instalação de playground, construção de pista de caminhada,
iluminação pública e jardinagem no local. Requerimentos do Vereador Santiago
de Lucas Angelo: 492/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se
contemplar os profissionais dentistas do Município com reposição salarial, a exemplo
das categorias beneficiadas pela Lei Complementar n° 1.103/2021. 493/22 - Requer
informações sobre o cronograma de combate a insetos peçonhentos, principalmente
escorpiões, bem como ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, na Vila
São José e região circunjacente. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
494/22 - Requer informações, junto ao Setor de Obras, sobre a existência de algum
cronograma de operação "tapa-buracos", recape ou reperfilamento asfáltico em todas
as ruas dos bairros: Jardim Esplendor, Jardim Santa Felicidade e Jardim Primavera.
Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 495/22 - Requer informações, junto
ao Setor de Engenharia de Tráfego e Trânsito, sobre o cronograma para instalação de
coberturas, bancos e sinalização de solo nos pontos de ônibus das Ruas Elvira Leide
Ferreira nº s 153 e 165 (são dois pontos ida e volta), nº 443 (só ida), e Rua Orzélia
Vieira Quirino Carrara, próximo ao nº 35 - Núcleo Habitacional Choso Misato
(Ecoville). Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 496/22 - Requer
informações da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) sobre a possibilidade de
se isentar ou conceder desconto do pagamento da tarifa de fornecimento de energia
elétrica às entidades assistenciais, devidamente cadastradas e declaradas de utilidade.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 497/22 - Requer informações, junto
à Secretaria de Obras, sobre a possibilidade de se realizar limpeza em bueiro
localizado na Avenida Santino Brianezi, no trecho entre a Rua Marieta de Oliveira
Vianna e Silva e a Alameda Stella Regina Baxhix, no Jardim Santa Fé. Os
requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência apresentados:
Requerimento nº 498/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 67/2021. 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 67/2021, de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada, que dispõe
sobre a criação do Projeto “Bolsa Solidária” no Município de Ourinhos e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei em questão dispõe sobre a criação
do Projeto “Bolsa Solidária” no Município de Ourinhos, que visa distribuir bolsas à
mulheres de baixa renda. Considerando estar próximo o Dia Internacional da Mulher,
comemorado em 8 de março, faz-se adequada a aprovação do Projeto, tendo em

vistas os festejos deste ano. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em
questão, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do
Município. Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2022 assinado por vários
vereadores. Requerimento de Urgência nº 499/2022 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 8/2022. 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 8/2022, de autoria do Chefe do
Executivo, 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 visa alterar o Plano Plurianual para que melhor se enquadre nas necessidades
do Município. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em
regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das
Sessões, em 21 de fevereiro de 2022. Requerimento de Urgência nº 500/2022 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 10/2022. 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 10/2022, de
autoria do Chefe do Executivo, 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 visa alterar a Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente para que melhor se enquadre nas necessidades do Município.
Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de
urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em
21 de fevereiro de 2022. Requerimento de Urgência nº 501/2022 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 11/2022. 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 11/2022, de autoria do
Chefe do Executivo, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no
valor de R$ 22.300.116,00 (Vinte e dois milhões, trezentos mil e cento e dezesseis
reais) e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei em questão visa
adequar as disponibilidades numerárias do orçamento municipal para que melhor
atendam às necessidades da população. Assim sendo, solicitamos a apreciação do
Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica
do Município. Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2022. Requerimento de
Urgência nº 502/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 1/2022 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 1/2022, de autoria dos
Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Fernando Rosini, que concede o título de
"Cidadão Benemérito de Ourinhos" ao Dr. Paulo Cesar Ferreirinho Testa, pelos
relevantes serviços prestados com muito profissionalismo, dedicação e carinho à
comunidade do município de Ourinhos. JUSTIFICATIVA: O Projeto de Decreto
Legislativo em questão visa conceder o título de "Cidadão Benemérito de Ourinhos"
ao Dr. Paulo Cesar Ferreirinho Testa, pelos relevantes serviços prestados com muito

profissionalismo, dedicação e carinho à comunidade do município de Ourinhos.
Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de
urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em
21 de fevereiro de 2022. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada:
503/22 - Requer a retirada da Indicação nº 368/2022 da pauta dos trabalhos
legislativos. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente
enquanto que os de urgência serão deliberados na Ordem do Dia. A seguir, a Segunda
Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 365/22 - Solicita reparos na galeria de águas pluviais existente na
Rua João Rodrigues, próximo ao nº 206 - Residencial Recanto dos Pássaros II.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 366/22 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Rua Masaichi Nishiyama, em frente ao nº 275 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari (CDHU). Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 367/22 - Solicita patrolamento em toda a
extensão da Estrada de Guaraiúva. 368/22 - Solicita patrolamento na estrada do
Condomínio Delta Park. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 369/22 Solicita recapeamento asfáltico na Rua Chile, entre as Ruas Narciso Migliari e
Gaspar Ricardo. 370/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Travessa Espírito Santo,
entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. 371/22 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua Mato Grosso, entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo.
372/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Santa Catarina, entre a Ruas Narciso
Migliari e Gaspar Ricardo. 373/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Floriano
Peixoto, entre as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. 374/22 - Solicita
recapeamento asfáltico na Rua Narciso Migliari, entre a Rua Barão do Rio Branco e a
Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 375/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua 13 de
Maio, entre as Ruas Narciso Migliari e Dr. Antônio Prado. 376/22 - Solicita
recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso, entre as Ruas Narciso Migliari e Duque
de Caxias. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 377/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas Manoel Pessoa, Sebastiana
Cândida de Paula Carvalho, José Teodoro Damasceno, Mário Furini, Vicente
Leporace, Vereador Adelino Breve, Francisco Masiero e Maria Galdina Rabello.
378/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Pedroso,
na Vila Mano. 379/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Padre Rui Cândido da Silva. 380/22 - Solicita revitalização da área
institucional da Alameda Lúcio Antônio da Silva, no Jardim Colúmbia, com
instalação de academia da saúde, pista de caminhada, bancos de concreto, entre
outros. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 381/22 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua 13 de Maio, entre as Ruas Duque de Caxias e Narciso Migliari.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 382/22 - Solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Michail Gurtovenko.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 383/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua
Maria Pires Christoni, na Vila Christoni. 384/22 - Solicita recapeamento asfáltico na
Rua Eduardo Peres, em trecho que compreende as Ruas Olympio Coelho Tupiná e
Maria Pires Christoni. 385/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou

operação "tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Japão, no Parque Valeriano
Marcante. 386/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Francisco Crespo - Parque Valeriano
Marcante. 387/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Reinaldo Marcante - Parque Valeriano
Marcante. 388/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos", em toda a extensão da Rua Ana Neri - Parque Valeriano Marcante.
389/22 - Solicita revitalização das dependências do Velório Municipal de Ourinhos.
390/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Domingos
Ângelo, defronte ao nº 158 - Jardim Eldorado. 391/22 - Solicita instalação de
iluminação pública na Rua Vicinal Quatro - Vila Soares. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 392/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade
(lombada ou lombofaixa) na Rua Kólio Teshima - Jardim América. 393/22 - Solicita
construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Vereador Adelino Breve
com a Alameda Lúcio Antônio da Silva - Jardim Colúmbia. 394/22 - Solicita pintura
de faixa de pedestre e instalação de placas de regulamentação de limite de velocidade
máxima permitida em todas as ruas do Jardim Josefina. Indicação do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 395/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na
viela da Rua Maria José Milani, próximo ao nº 762, no Residencial Recanto dos
Pássaros II. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 396/22 - Solicita limpeza em
todos os bueiros da Rua Benedito Perino, principalmente em frente ao n° 603.
Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 397/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Abrahão da Silva Cabral, defronte ao nº 38,
no Jardim das Paineiras. 398/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em
postes na Rua Constituição, defronte ao nº 351, na Vila Odilon. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 399/22 - Solicita capina, limpeza e pintura nas
guias e sarjetas do Jardim Independência. Indicação do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 400/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua
Antônio Guilherme da Silva, no cruzamento com a Rua Alice de Paula Machado, na
Vila São José. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 401/22 - Solicita
construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas Argemiro Batista
das Neves e Benedito Vida Leal. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 402/22
- Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Eurico Amaral Santos, próximo ao nº 264, no Jardim América. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 403/22 - Solicita construção de balanção de
concreto no cruzamento entre as Rua Argemiro Batista das Neves e João Leonel
Caetano. 404/22 - Solicita construção de pista de caminhada no canteiro da Rua Prof.
Francisco Dias Negrão. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 405/22 Solicita a retirada de galhadas existentes na Rua Antônio Bertagnoli, defronte ao nº
106, na Vila Odilon. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 406/22 Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas Marginal
e Fiori Giglioti - Residencial Parque das Flores. 407/22 - Solicita pintura de
sinalização de solo e iluminação com lâmpadas de LED em todas as vielas do
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 408/22 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou

operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Célio Rossini, Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 409/22 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Padre Rui
Cândido da Silva, defronte ao nº 1.296, na Vila Odilon. Indicações do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 410/22 - Solicita pintura de sinalização de solo (faixa de
pedestre e PARE) em todas as ruas do Jardim Guaporé. 411/22 - Solicita a construção
de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo ao cruzamento com a
Rua Brasil, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Perino.
412/22 - Solicita instalação de bebedouro com água potável e refrigerada na Praça
Olivério Mercante - Conjunto Residencial Cezira Sândano Migliari. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 413/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Paraná, no
Jardim Matilde. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 414/22 Solicita pintura de faixas de solo (passagem de pedestres) e instalação de placas com
limite de velocidade em toda a extensão das ruas do Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau (CDHU). 415/22 - Solicita instalação de iluminação pública de
LED em todas as vielas do Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano
Migliari. 416/22 - Solicita urbanização, paisagismo, pintura de sinalização de solo e
instalação de iluminação pública de LED em todas as vielas do Jardim Anchieta.
417/22 - Solicita substituição por lâmpadas de LED na Praça Olivério Mercante Vila Brasil. 418/22 - Solicita instalação de mais postes de iluminação pública na
Praça Olivério Mercante (Praça da Estação de Tratamento de Água Prefeito Antônio
Luiz Ferreira - ETA), no Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano
Migliari. 419/22 - Solicita urbanização e paisagismo no canteiro central da Avenida
Milton Machado, no Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 420/22 Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Francisco Saladini Jardim Anchieta. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 421/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Abrahão Abujamra, no Jardim Ouro
Verde. Indicação do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 422/22 - Solicita
construção de lombada na Rua Maria Pires Christoni, defronte ao n° 270, na Vila
Christoni; haja vista a alta velocidade em que os veículos trafegam por ali.
Indicações do Vereador Valter do Nascimento: 423/22 - Solicita troca de lâmpadas
em área da Prefeitura situada no final da Alameda Thomaz Frazatto, no Jardim Santa
Fé. 424/22 - Solicita poda de árvores em área da Prefeitura situada no final da
Alameda Domingos Cristoni, no Jardim Santa Fé. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 425/22 - Solicita substituição da iluminação pública existente por lâmpadas
de LED em toda a extensão da Rua Izaira Saladini Crivellari. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 426/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação “tapa-buracos”, em toda a extensão da Rua Tertuliano Ferreira Ramos,
na Vila Califórnia. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 427/22 Solicita que se espalhe pedrisco no Campo de Futebol Miguel Cury. 428/22 - Solicita
roçada nas dependências da EMEF "Dr. Salem Abujamra". Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 429/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada
ou lombofaixa) na Rua Júlio Mori, próximo ao nº 692. 430/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Antônio

Zaki Abucham, no trecho compreendido entre a Avenida Jacinto Ferreira de Sá e a
Viela Antônio Cruz. 431/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em todas as vias públicas do Jardim Quebec: Rua Hiroshi
Nagahara, Rua Domingos Jorge, Rua Alcides Vita, Rua José Gregório de Jesus, Rua
Deusedino Fagundes Pereira e Rua Ângelo Barone. 432/22 - Solicita manutenção na
tampa da galeria pluvial na Rua Pedro Amadeu. 433/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em todas as vias públicas do
Jardim Guaporé: Rua Francisco Novelli, Rua José Aparecido Leme, Rua Paulo Duzi,
Rua Pedro Amadeu e Rua Milton Crivelli. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 434/22 - Solicita recuperação da sinalização viária em todas as ruas do
Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari. Indicações do
Vereador Cícero de Aquino: 435/22 - Solicita nebulização para combate ao
mosquito da dengue nos bairros: Vila Operária, Jardim São Jorge, Jardim Vale Verde,
Parque Minas Gerais, Vila Margarida, Vila Christoni, Vila Sá, Vila Recreio, Vila
Perino, Vila Sândano, Jardim Eldorado, Vila Boa Esperança, Vila São Luiz, Jardim
Guaporé, Jardim das Paineiras, Jardim Brilhante, Jardim Cristal, Jardim Santa Fé e
Jardim Santos Dumont. 436/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Nelson Minucci, da Avenida
Presidente Goulart e da Avenida Perimetral Dois. 437/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Antônio Carlos Mori, no
trecho compreendido entre as Ruas Bahia e Rio de Janeiro. 438/22 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Lázaro José
Pereira, no Jardim Santa Felicidade. 439/22 - Solicita instalação de câmeras de
videomonitoramento no entorno da Praça Alberto Marques – “Sr. Liberto” e na
rotatória defronte ao Centro Pop. Indicação do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 440/22 - Solicita sinalização horizontal e vertical do balanção de concreto
entre a Rua Augustin Sangalli Breve e a Avenida Sidney Marcondi, no Jardim Santos
Dumont. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 441/22 - Solicita implantação
de redutor de velocidade na Rua David Zanette, próximo ao n° 173, no Jardim
Esmeralda. 442/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Sebastião
Miranda, próximo ao nº 425. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
443/22 - Solicita melhorias na infraestrutura em toda a extensão da Rua Vereador
Felismino Vieira, no Jardim das Paineiras. 444/22 - Solicita implantação de redutor
de velocidade (quebra-molas) na Rua Manoel Vieira Júnior, defronte à Praça
Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Europa. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 445/22 - Solicita limpeza em todos os bueiros da Rua Dirceu
Bonato, Rua Milton das Graças Moreira, Rua Esmeralda Alves da Fonseca Barbosa,
Rua Inácio José Barboza, Rua Ruth Diniz Barbosa, Rua Antônio Garcia, Rua Martins
Quirino da Silva, Rua Neusa Pontara da Silva, Rua Ampliato Martins Teixeira, Rua
Mário Antônio Baccili, Rua Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, Rua Maria Rosalina de
Freitas Bertanha, Rua Francisco Gonçalves de Almeida, Rua Rafael da Silva, Rua
Manoel Sanches Hernandes, Rua Maria de Lourdes Correia, Rua Vereador Vanderlei
Marcante e Rua Zulmira Lima dos Santos. Indicações do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 446/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebramolas) na Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo nº 842, defronte à Praça

Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Europa. 447/22 - Solicita
recuperação de pintura e sinalização de solo nas vagas para deficientes e idosos, nas
ruas do centro da cidade. 448/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Moacyr Davanso, no Conjunto
Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari. 449/22 - Solicita construção
de guias e sarjetas, pavimentação asfáltica e iluminação pública na Rua Luiz Bruzão,
no trecho entre as Ruas Duque de Caxias e Jornalista Miguel Farah (rua de terra), na
Vila Brasil. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 450/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Euclides
da Cunha, no trecho entre as Ruas Benjamin Constant e Dom Pedro I. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 451/22 - Solicita recapeamento asfáltico na
rotatória situada no final da Rua Cândido Corrêa de Araujo. 452/22 - Solicita
instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do Jardim Josefina.
453/22 - Solicita substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a
extensão da Rua Kólio Teshima, no Jardim América. 454/22 - Solicita melhorias e
pintura na quadra esportiva da EMEF "Pedagogo Paulo Freire". 455/22 - Solicita
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça Tereza Gonçalves
Chiaradia. 456/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapa-buracos” em toda a extensão da Alameda Lúcio Antônio da Silva, no Jardim
Colúmbia. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 457/22 - Solicita a
construção de galerias pluviais em toda a extensão das Ruas Hugo Luz, Antonio
Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar Trombini, Juan Vidal Santos,
Marino Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga Pereira, Rua
Doze, Rua dos Ipês, Rua do Corretor de Seguros, da Estrada Municipal Enfermeira
Dona Helena Dias Correia e demais vias do Jardim Itaipava. 458/22 - Solicita a
construção de guias e sarjetas em toda a extensão das Ruas Hugo Luz, Antonio
Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar Trombini, Juan Vidal Santos,
Marino Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga Pereira, Rua
Doze, Rua dos Ipês, Rua do Corretor de Seguros, da Estrada Municipal Enfermeira
Dona Helena Dias Correia e demais vias do Jardim Itaipava. 459/22 - Solicita
pavimentação asfáltica em toda a extensão das Ruas Hugo Luz, Antonio
Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar Trombini, Juan Vidal Santos,
Marino Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João Alvarenga Pereira, Rua
Doze, Rua dos Ipês, Rua do Corretor de Seguros, da Estrada Municipal Enfermeira
Dona Helena Dias Correia e demais vias do Jardim Itaipava. 460/22 - Solicita
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão das
Ruas Hugo Luz, Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar
Trombini, Juan Vidal Santos, Marino Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João
Alvarenga Pereira, Rua Doze, Rua dos Ipês, Rua do Corretor de Seguros, da Estrada
Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia e demais vias do Jardim Itaipava.
461/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Hugo Luz,
defronte à EMEI "Itaipava". 462/22 - Solicita instalação de cobertura em pontos de
ônibus situados na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximos aos n°s 304, 956 e
1.161. 463/22 - Solicita instalação de cobertura em pontos de ônibus situados na
Avenida Jacinto Ferreira de Sá, próximos aos n°s 465, 679, 790, 1.029, 1.413, 1.686 e

à garagem da AVOA (em ambos os lados da rua). 464/22 - Solicita implantação de
cobertura em pontos de ônibus situados na Rua Eurico Amaral Santos, próximos aos
n°s 464, 612 e 786. 465/22 - Solicita, com urgência, patrolamento e encascalhamento
da Rua Rubem Ribeiro de Moraes, próximo ao n° 19. 466/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Agostinho Paiva, no
trecho entre as Ruas Alberto Mori e Professora Luiza Scantamburlo Carrara. 467/22 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua
Professora Luiza Scantamburlo Carrara, no trecho entre as Ruas Agostinho Paiva e
José Vendramini. 468/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" em toda a extensão das seguintes vias públicas: Ruas
Antônio Garcia, Martins Quirino da Silva e Neusa Pontara da Silva - Jardim São
Carlos. 469/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão das seguintes vias públicas: Ruas Amadeu Emílio Sutter,
Ivan Fuad Toloto Benatto, João Matias Graciano - João do Fórum, Cabo Dalvo de
Lourenço, Nestor Cretushi, Júlio Francisco Correia, Sete e José Netto - Jardim São
Jorge. 470/22 - Solicita construção de balanção de concreto na esquina da Rua
Marceneiro José Herrera, próximo ao nº 301. 471/22 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Clorivaldo Migliari, no
trecho compreendido entre as rotatórias da Rua João Dora e da Avenida Jairo Corrêa
Custódio. 472/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" na Rua João Dora, no trecho compreendido entre a rotatória da Rua
Clorivaldo Migliari e a Avenida Jairo Corrêa Custódio. 473/22 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Evaristo Zanutto - "Gaúcho". 474/22 - Solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua José Robles Agrela, defronte aos n°s 873 e 1.173.
475/22 - Solicita instalação de placas ou outro tipo de sinalização indicando travessia
de patos na Avenida Jairo Corrêa Custódio, defronte ao Residencial Royal Park.
476/22 - Solicita roçada em área verde situada na Rua Helena Biazon Saladini, bem
como limpeza ao longo da referida via pública. 477/22 - Solicita poda de todas as
árvores da Rua Helena Biazon Saladini. 478/22 - Solicita construção de mais bocas
de lobo na Rua Helena Biazon Saladini, nas proximidades da rotatória e próximo ao
n° 691. 479/22 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua Helena Biazon
Saladini, proximidades do n° 691, tendo em vista o empoçamento de água no local.
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 480/22 - Solicita recuperação
de balanção de concreto existente no cruzamento da Rua Francisco Sales Eulálio com
a Rua Chile, na Vila Recreio. 481/22 - Solicita limpeza e varrição periódica, ao
menos uma vez por semana, em todas as praças do Município. 482/22 - Solicita
instalação de coberturas e assentos em todos os pontos de ônibus do Conjunto
Habitacional Caiuá. 483/22 - Solicita substituição da iluminação pública por
lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Mário Furini. 484/22 - Solicita pintura
de sinalização de solo e instalação de placas de regulamentação de limite de
velocidade em toda a extensão das ruas do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 485/22 - Solicita a construção de calçada ao redor da área de lazer da
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Guaporé. 486/22 - Solicita
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua

Maria de Paula Leite Moraes e da Rua Argemiro Batista das Neves. 487/22 - Solicita
recuperação e pintura do redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Ulysses
Guimarães, no Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau. 488/22 - Solicita reparos
e pintura na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 489/22 - Solicita pintura de
sinalização de solo em todos os cruzamentos de vias públicas no Jardim Santos
Dumont, ratificando a Indicação nº 243/2020. 490/22 - Solicita a construção de
calçadas no entorno da área de lazer localizada entre as Ruas Hermínio Joaquim dos
Remédios, Romano Bordinhon e Professor Ivo Gilberti - Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. 491/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade
na Rua Celestino Lopes Bahia, defronte ao nº 1.010. 492/22 - Solicita poda de
árvores no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos", no Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari. 493/22 - Solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Patrícia Moura Criveli Formagio, defronte ao nº 34 - Núcleo
Habitacional Choso Misato. 494/22 - Solicita a construção de escadaria com corrimão
na Rua Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao cruzamento com a Rua Orlando
Azevedo, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Parque Minas
Gerais. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 495/22 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas Chile e Barão do Rio Branco. 496/22
- Solicita, com urgência, patrolamento e encascalhamento em toda a extensão das
Ruas: Hugo Luz, Antonio Hermenegildo Benato "Gildo Benato", Carlos Osmar
Trombini, Juan Vidal Santos, Marino Mariano, Mario Gualberto Soares da Silva, João
Alvarenga Pereira, Rua Doze, Rua dos Ipês, Rua do Corretor de Seguros, da Estrada
Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia e demais vias do Jardim Itaipava.
497/22 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Júlio Mori, no trecho que
compreende a Avenida Horácio Soares e a Rua Manoel Joaquim Benatto. 498/22 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua
Júlio Mori, no trecho entre a Avenida Dr. Alcebíades Ferreira de Moraes, a Rua
Antônio José Ferreira e a Avenida Horácio Soares. 499/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional "Asise
Chequer Nicolau". 500/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua
Antônio Segala - Vila Brasil, nas proximidades do cruzamento com a Rua Jornalista
Heron Domingues. 501/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou
operação "tapa-buracos" na Rua Rafael Cassetari, entre as Ruas Ezequias Nogueira
de Souza e Clóvis de Araújo Macedo Filho. 502/22 - Solicita instalação de cobertura
em ponto de ônibus na Avenida Armando Silva nº 210, ao lado da Casa da
Engenharia (CREA), no Distrito Industrial I "Dr. Hélio Silva". 503/22 - Solicita
instalação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Armando Silva nº 310, em
frente à "Colchões Castor", no Distrito Industrial I "Dr. Hélio Silva". 504/22 - Solicita
instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Kólio Teshima, próximo ao n°
373, no Jardim América. 505/22 - Solicita instalação de ponto de ônibus
intermunicipal, com bancos e cobertura, na Rua Santos Dumont, no entroncamento
com a Rodovia Raposo Tavares. 506/22 - Solicita instalação de cobertura grande em
ponto de ônibus na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, próximo à Faculdade Estácio
de Sá. 507/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua dos
Bancários, defronte ao Supermercado Maitan. 508/22 - Solicita instalação de

cobertura em ponto de ônibus na Rua Pedro Fantinatti, próximo ao nº 502, no
Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 509/22 - Solicita instalação de cobertura
em ponto de ônibus na Rua Antônio Caetano Chaves, defronte ao nº 70, no Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. 510/22 - Solicita instalação de cobertura em ponto
de ônibus na Rua João Bond, defronte ao nº 253, no Jardim Eldorado. 511/22 Solicita instalação de cobertura em ponto de ônibus na Rua Ezequias Nogueira de
Souza, defronte ao nº 372, no Jardim Ouro Fino. 512/22 - Solicita instalação de
cobertura em pontos de ônibus na Rua Manoel Vieira Júnior, defronte aos nº s 716 e
905, no Jardim Europa. 513/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico
em toda a extensão da Rua José Neves de Oliveira, no Núcleo Habitacional "Asise
Chequer Nicolau". 514/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Ivorene Ferreira, no Jardim Europa. 515/22 - Solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua José Dias
Negrão. 516/22 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas
Torazo Kanda, Graciliano Ramos, Henrique Seifert, Francisco Novelli, José
Aparecido Leme, Paulo Duzi, Milton Crivelli, Edwin Haslinger (Leopoldo),
Hermínia Crivellari Ferrari e da Avenida Joana Bacon Amadeu. 517/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das seguintes vias
públicas: Rua Souza Soutelo, Rua Paulo Sá, Rua 9 de Julho, Rua Antônio Carlos
Mori, Rua Santo Antônio, Rua Cambará e Travessa Antônio Lourenço. Dando
sequência, a Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas : Moção
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 28/22 - De pesar pelo falecimento de Idalina
Rodrigues de Campos. 29/22 - De pesar pelo falecimento de Aparecido Walter
Santarosa. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 30/22 - De pesar pelo
falecimento de Maria Cristina Rodrigues Siqueira. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 31/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Carlos de
Moraes. 32/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Silvia Cristina de Moraes. Moção
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 33/22 - De congratulações ao Sr. Gilmar
José Santos e sua esposa Sra. Ana Paula Mattos Bogado dos Santos, proprietários do
Disk Água Santa Maria, pelos mais de 20 anos de relevantes serviços prestados à
população de Ourinhos. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 34/22 - De
congratulações ao Restaurante Master Chef pelo seu segundo aniversário. Moção da
Vereadora Roberta Stopa: 35/22 - De apoio ao Observatório Social de Ourinhos.
Moção da Vereadora Nilce Araújo Garcia: 36/22 - De congratulações e
agradecimentos ao Sr. Henrique Pedro Feza (mais conhecido como HENRIQUE DA
BATERIA), proprietário da loja Posto de Baterias Ajax, pela dedicação pelos serviços
prestados à nossa cidade ao longo dos anos. Moções do Vereador Fernando Rosini:
37/22 - De congratulações e aplausos ao Sr. Luciano Mendes, proprietário das Adegas
“Empório da Tequila”, que há mais de 7 anos vem atendendo o público noturno de
Ourinhos. 38/22 - De congratulações ao Dr. Fernando Bessa, pelos excelentes
serviços prestados com dedicação e carinho com a nossa população, estando à frente
do Centro de Endocrinologia de Ourinhos. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na
forma regimental. Apresentadas as matérias, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos e moções fossem

feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Fizeram pedido de destaque a Sra. Vereadora Roberta
Stopa dos Requerimentos nº s 379 e 452/2022; a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia
do Requerimento nº 377/2022 e da Moção 36/2022; a Sra. Vereadora Raquel Borges
Spada do Requerimento nº 441/22 e a retirada da Indicação nº 368/2022 e o Sr.
Vereador Santiago de Lucas Angelo dos Requerimentos nº s 381, 426 e 496/2022.
Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s 373 a 497/22 e as Moções nº s 33 a 38/2022, com exceção das
matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, (o Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário
assumisse a sessão para o mesmo fazer o uso da palavra) Santiago de Lucas Angelo,
Raquel Borges Spada, José Roberto Tasca, (o Sr. Presidente suspendeu a sessão para
que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a presidência da presente
sessão), Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Roberta Stopa, Luiz Donizetti
Bengozi e Nilce Araujo Garcia. Não havendo mais quem queira se manifestar, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. O Senhor Presidente informou que, conforme fundamento no inciso 33
do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até
15 dias corridos para responder as informações solicitadas através de requerimentos.
Na sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas
remanescentes da 2ª Sessão Ordinária e também as matérias destacadas da presente
sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 297/2022 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade da
contratação de fisioterapeuta na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire
Silva". 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 298/2022 de autoria da
Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar o cadastro da Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva" no
CNES, o mais rápido possível. 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 318/2022 de autoria dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Anísio Aparecido
Felicetti que requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de
caminhada, bem como academia da saúde, playground e bancos de concreto na Praça
Marcelo Arthuzo da Silva, no Conjunto Habitacional Caiuá. Ninguém querendo fazer
o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 353/2022 de autoria do Vereador Éder
Júlio Mota que requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 446 e
1.201/2021, que requerem informações do Poder Executivo, junto ao Governo do
Estado ou através de recursos próprios, a fim de implantar o Programa Bom Prato em
nosso Município, visando oferecer assistência a famílias carentes, principalmente
devido à pandemia da COVID-19, em que muitas pessoas estão se sustentando
através do Auxílio Emergencial. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Éder Júlio

Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
354/2022 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.250/2021, que requer informações sobre a possibilidade da
Prefeitura Municipal elaborar projeto arquitetônico de revitalização da área da
Associação de Moradores da Vila São Luiz, haja vista a região ser carente de área de
lazer. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, Anísio
Aparecido Felicetti. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº 355/2022 de autoria do Vereador Éder Júlio Mota que reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 744/2021, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar o Projeto Cesta Verde, em parceria com a Secretaria Municipal de
Assistência Social e Agricultura Familiar, visando atender famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Éder
Júlio Mota e Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Fim do horário do expediente,
o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a
sessão, o Senhor Presidente comunicou que para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo
118 do Regimento Interno o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está
encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores
Vereadores para verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Éder
Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo
Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter
do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na
ordem do dia o Sr. Presidente 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 498/2022 de autoria da
maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei nº 67/2021 de autoria da Vereadora Raquel Borges Spada, que dispõe sobre a
criação do Projeto “Bolsa Solidária” no Município de Ourinhos e dá outras
providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de
urgência, e por ter sido apresentado o Substitutivo nº 1/2022 de autoria da Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada ao Projeto de Lei em questão, o Senhor Presidente
nomeou o Sr. Vereador Fernando Rosini para atuar como relator especial ao
Substitutivo 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 Substitutivo nº 01/2022 apresentado ao Projeto de Lei nº 67/2021. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada, que dispõe sobre a criação do Projeto “Bolsa Solidária” 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 21 de fevereiro de 2022, Fernando Rosini – Relator. Com o parecer

favorável lido, foi colocado em discussão o Substitutivo nº 1/2022 oriundo da
Vereadora Raquel Borges Spada que dispõe sobre a criação do Projeto “Bolsa
Solidária” no Município de Ourinhos e dá outras providências. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Nilce Araujo
Garcia e Giovanni Gomes de Carvalho. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO com doze votos favoráveis e dois
votos contrários. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de voto
o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Aprovado o Substitutivo nº
1/2022 ao Projeto de Lei nº 67/2021 fica prejudicado o projeto original. Foi colocado
em discussão o Requerimento de Urgência nº 499/2022 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 8/2022 de autoria do Chefe do Executivo, 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 e por contar com parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 8/2022. Fizeram o uso da palavra os Srs.
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Roberta Stopa, Giovanni Gomes
de Carvalho, Éder Júlio Mota. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou a prorrogação da Ordem do Dia pelo espaço de tempo
necessário para a conclusão da discussão e votação das matérias pautadas. O Sr.
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por
unanimidade. Dando continuidade à discussão do Projeto de Lei nº 8/2022, fizeram
o uso da palavra os Srs. Vereadores Cícero de Aquino e Anísio Aparecido Felicetti.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO com onze votos favoráveis e três votos contrários. Em seguida, foi
colocado em discussão o Requerimento de Urgência nº 500/2022 de autoria da
maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei nº 10/2022, de autoria do Chefe do Executivo, 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 onze votos favoráveis e três
votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência e por contar com parecer
favorável lido foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 10/2022. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento de Urgência nº 501/2022
de autoria da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 11/2022 de autoria do Chefe do Executivo, que dispõe
sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 22.300.116,00 (Vinte
e dois milhões, trezentos mil e cento e dezesseis reais) 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 e por contar com parecer favorável lido foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 11/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi

colocado em votação, APROVADO com dez votos favoráveis e quatro votos
contrários. Foi colocado em discussão o Requerimento de Urgência nº 502/2022 de
autoria da maioria dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2022 de autoria dos Vereadores Santiago de
Lucas Angelo e Fernando Rosini, que concede o título de "Cidadão Benemérito de
Ourinhos" ao Dr. Paulo Cesar Ferreirinho Testa, pelos relevantes serviços prestados
com muito profissionalismo, dedicação e carinho à comunidade do município de
Ourinhos. 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 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 Decreto Legislativo nº 1/2022. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria dos Vereadores Santiago de
Lucas Angelo e Fernando Rosini, que concede o título de “Cidadão Benemérito de
Ourinhos” ao Dr. Paulo Cesar Ferreirinho Testa, pelos relevantes serviços prestados
com muito profissionalismo, dedicação e carinho à comunidade do município de
Ourinhos, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 21 de fevereiro
de 2022; Éder Júlio Mota – Relator. Lido o parecer, foi colocado em discussão o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2022. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, o Senhor Presidente solicitou aos funcionários da casa que fossem
distribuídas as cédulas de votação. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a
chamada de votação para que os Senhores Vereadores depositassem seus votos na
urna. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a presença dos Srs. Vereadores Valter do
Nascimento, Giovanni Gomes de Carvalho e José Roberto tasca para acompanhar a
apuração dos votos junto à mesa. Feita a contagem dos votos, o Sr. Presidente
declarou APROVADO com quinze votos favoráveis o Projeto de Decreto
Legislativo nº 1/2022. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do
Dia e fim do horário do expediente, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de
Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------_________________
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