ATA DA SÉTIMA 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 março do ano de dois mil e vinte e dois, às
dezessete horas e dez 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 Sétima Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Para dar início aos trabalhos legislativos, o Primeiro Secretário realizou a
chamada para verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Éder
Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo
Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter
do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o Senhor
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Paulo Sérgio Pionte. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido
Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Neila Antônia
Rodrigues e do Sr. Lourival Bonifácio. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora
Roberta Stopa solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Neila Antônia
Rodrigues. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Lourival Bonifácio.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou um
minuto de silêncio pelos falecimentos da Sra. Vanessa Caroline e da Sra. Neila
Antônia Rodrigues. 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 as Atas da Sexta Sessão Ordinária e da 1ª
Sessão Extraordinária de 2022, APROVADAS 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 Requerimento nº 1.901/2021
do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimentos nº s 1.733 e 1.826/2021 do

Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº s 1.117, 1.139, 1.140, 1.261,
1.338, 1.421, 1.559, 1.672 e 1.765/2021 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº s 1.097 e 1.098/2021 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos
nº s 1.850 e 1.853/2021 do Vereador Fernando Rosini; Requerimentos nº s 1.274,
1.849 e 1.889/2021 do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos nº s
1.790, 1.874 e 1.879/2021 do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva;
Requerimento nº 1.540/2021 do Vereador José Roberto Tasca; Requerimentos nº s
1.158, 1.331, 1.605 e 1.835/2021 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi;
Requerimentos nº s 1.840/2021 da Vereadora Nilce Araújo Garcia; Requerimentos nº
s 1.424, 1.472 e 1.829/2021 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s
1.328, 1.753, 1.786, 1.787, 1.805, 1.806, 1.819, 1.831, 1.867 e 1.895/2021 da
Vereadora Roberta Stopa; Requerimento nº 1.555/2021 do Vereador Santiago de
Lucas Angelo; Requerimento nº 1.482/2021 dos Vereadores Éder Júlio Mota, Anísio
Aparecido Felicetti e Raquel Borges Spada. Ofício nº 39/2022-DPAI/SMS, de 11 de
março de 2022, da Secretaria Municipal de Saúde, Protocolado sob nº 259/2022-23,
em 14 de Março de 2022, informando a celebração do convênio 09/2022 entre a
Prefeitura Municipal de Ourinhos e a Associação da Santa Casa de Misericórdia de
Ourinhos. Ofício nº 40/2022-DPAI/SMS, de 11 de março de 2022, da Secretaria
Municipal de Saúde, protocolado sob nº 260/2022-28, em 14 de março de 2022,
informando a celebração do convênio 10/2022 entre a Prefeitura Municipal de
Ourinhos e a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Ofício nº
41/2022-DPAI/SMS, de 11 de Março de 2022, da Secretaria Municipal de Saúde,
Protocolado Sob nº 261/2022-32, em 14 de Março de 2022, informando a celebração
do convênio 11/2022 entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a Associação da
Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Ofício nº 42/2022-DPAI/SMS, de 15 de
março de 2022, da Secretaria Municipal de Saúde, protocolado sob nº 276/2022-97,
em 17 de Março de 2022, informando a celebração do convênio 12/2022 entre a
Prefeitura Municipal de Ourinhos a a Associação da Santa Casa de Misericórdia de
Ourinhos. Ofício nº 43/2022-DPAI/SMS, de 15 de março de 2022, da Secretaria
Municipal de Saúde, protocolado sob nº 277/2022-02, em 17 de março de 2022,
informando a celebração do convênio 13/2022 entre a Prefeitura Municipal de
Ourinhos e a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Ofício OFCDR7-0069/2022, proveniente do Departamento de Estradas de Rodagem, em resposta
ao Requerimento n° 929/2020, de autoria do Vereador Anísio Felicetti. Ofício OFCDR7-0070/2022, proveniente do Departamento de Estradas de Rodagem, em resposta
ao Requerimento n° 930/2020, de autoria do Vereador Anísio Felicetti. Ofício OFCDR7-0072/2022, proveniente do departamento de Departamento de Estradas de
Rodagem, em resposta ao Requerimento nº s 1.175/2021 e 12/2022, de autoria do
Vereador Anísio Felicetti. Ofício OFC-DR7-0075/2022, proveniente do
Departamento de Estradas de Rodagem, em resposta aos Requerimentos n° s
929/2020 e 42/2022, de autoria do Vereador Anísio Felicetti. Ofício OFC-DR70076/2022, Proveniente do Departamento de Estradas de Rodagem, em resposta aos
Requerimentos n° s 930/2020 e 45/2022, de Autoria do Vereador Anísio Felicetti.
Ofício OFC-DR7-0077/2022, Proveniente do Departamento de Estradas de Rodagem,
em Resposta ao Requerimento n° 21/2022, de autoria do Vereador Anísio Felicetti.

Ofício nº 8/2022-FCTE, proveniente da Universidade Estadual Paulista “Júlio De
Mesquita Filho” - Unesp, que agradece a Moção n° 11/2022, de autoria da Vereadora
Roberta Stopa. Os ofícios ficarão à disposição dos Senhores Vereadores e Assessores
na Secretaria da Casa. Também, após os despachos regimentais e processamentos de
praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial da Câmara
Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no gabinete parlamentar de
cada Vereador. O Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 22/2022 do Vereador Santiago de Lucas Angelo
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Celso Chagas). Projeto de Lei nº
23/2022 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Antônia Trindade Bueno). Projeto de Lei nº 24/2022 do Vereador
Santiago de Lucas Angelo que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Dr.
Belarmino Correa). Projeto de Lei nº 25/2022 dos Vereadores Santiago de Lucas
Angelo e Valter do Nascimento que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Alfaiate Alberto Teixeira). Projeto de Lei nº 26/2022 do Prefeito Municipal que
altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre o Plano Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Prefeitura Municipal de Ourinhos PMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº 27/2022 do Prefeito Municipal que
altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da Prefeitura
Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº 28/2022
do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 1.049.000,00 (Hum milhão e quarenta e nove mil reais) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 29/2022 do Prefeito Municipal que altera os Anexos
II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano
Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá
outras providências. Projeto de Lei nº 30/2022 do Prefeito Municipal que altera os
Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da Prefeitura
Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº 31/2022
do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 4.255.130,00 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e cento e
trinta reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº 32/2022 do Prefeito
Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021,
que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Câmara Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 33/2022 do Prefeito Municipal
que altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da Câmara
Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 34/2022 do
Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº
35/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que institui o "Dia Municipal da
Doula" 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. A seguir, foram

apresentadas as matérias relativas à 7ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 683/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre quais projetos de incentivo à
agricultura familiar vêm sendo desenvolvidos em Ourinhos. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 684/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos no sentido de se disponibilizar sinal de Wi-Fi no
Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 685/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir uma quadra ou campo de futebol de
areia na antiga sede da Associação de Moradores do Jardim das Paineiras.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 686/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 1.771/2021, que requer informações quanto ao cronograma
de recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", em toda a
extensão da Rua Lino Rosignoli. 687/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, quanto ao atendimento do Processo nº
38214/2021, com laudo de vistoria nº 1087/2021, data da emissão em 19/11/2021, do
qual solicita erradicação de uma Monguba (Pachira Aquatica), localizada na Rua
Achilles Zamboni, em frente ao nº 25 - Parque Pacheco Chaves. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 688/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para adquirir um consultório odontológico móvel
para atender crianças com necessidades especiais. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 689/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
contratar uma máquina "Patrol" (Motoniveladora), com urgência, para realização de
patrolamento nas estradas rurais do nosso Município. Requerimento do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 690/22 - Requer informações quanto à possibilidade
de se instalar brinquedos infantis na Praça dos Comerciários, situada na Rua Alice
Teixeira de Oliveira. Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 691/22 Requer informações sobre a dispensa de licitação nº 37/2021, com a Empresa C
Brasil Serviços de Limpeza, e qual a justificativa da prorrogação do contrato. 692/22
- Requer informações se a Empresa C Brasil Serviços de Limpeza tem sua sede/filial
na cidade de Ourinhos. 693/22 - Requer informações sobre quanto foi o valor pago à
Empresa C Brasil Serviços de Limpeza em 2020 e 2021. 694/22 - Requer
informações sobre a relação dos funcionários da Empresa C Brasil Serviços de
Limpeza que prestam serviços na cidade de Ourinhos. 695/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se trocar ou colocar adesivos novos na frota de veículos da
Prefeitura Municipal. 696/22 - Requer informações sobre quanto foi gasto em
emulsão asfáltica nos anos de 2020 e 2021. 697/22 - Requer informações sobre como
é controlado o peso da emulsão asfáltica recebida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras na cidade de Ourinhos, bem como quem faz sua
conferência. 698/22 - Requer informações sobre o veículo que faz aplicação de
emulsão asfáltica na cidade de Ourinhos, bem como se esse veículo esteve parado nos
períodos de 2020 e 2021. 699/22 - Requer informações sobre quanto foi o valor gasto
com lâmpadas pela Prefeitura nos períodos de 2020 e 2021. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 700/22 - Requer informações sobre a

morosidade na manutenção da máquina patrol (motoniveladora) com motor
danificado há 90 dias, causando muitos transtornos e reclamações dos moradores da
zona rural. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 701/22 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de sinalização viária de solo
na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, na Vila São José. Requerimento da Vereadora
Roberta Stopa: 702/22 - Requer informações sobre o Centro de Saúde, as Unidades
Básicas de Saúde e os Núcleos de Saúde de Ourinhos. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 703/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de tirar o dinheiro do marketing e investir nas cirurgias. Requerimento
do Vereador Fernando Rosini: 704/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras, sobre o cronograma para melhorias no
pavimento asfáltico da Rua Justina Bortolato Cassiolato, principalmente defronte ao
nº 142, no Jardim Matilde, pois possui um buraco no asfalto em frente à entrada de
garagem. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 705/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre quais
providências estão sendo determinadas em relação às pessoas em situação de rua que
ficam no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves pedindo dinheiro, bem como praticando atos indevidos em plena luz do
dia. Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 706/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação n° 1.266/2021, que solicita operação "tapaburacos" na
Rua Justina Bortolato Cassiolato - Jardim Matilde. Requerimentos do Vereador
Fernando Rosini: 707/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras, sobre o cronograma para realização de operação "tapaburacos" nas Ruas Atta Haddad e Tibúrcio Silveira, na Vila Musa, pois as referidas
ruas encontram-se em situação precária. 708/22 - Requer do Poder Executivo a
cobrança junto ao Governo do Estado e à Secretaria Estadual de Saúde para a
retomada de todas as cirurgias eletivas, montando um cronograma de readequação
dos pacientes, pois muitos pioraram, outros fizeram com recurso próprio e outros até
faleceram. 709/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, bem como ao Setor de
Projetos, sobre a existência de análises na aprovação de projetos de loteamentos,
condomínios, conjuntos habitacionais, visando toda a infraestrutura (águas pluviais,
esgoto, bocas de lobo, bueiros, etc). Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 710/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência
Social, sobre quais providências estão sendo tomadas a respeito das pessoas em
situação de rua que estão por toda a cidade, pedindo dinheiro nos semáforos e
dormindo na Praça Melo Peixoto. Requerimento dos Vereadores Fernando Rosini
e Santiago de Lucas Angelo: 711/22 - Requer informações sobre a possibilidade da
Prefeitura doar áreas de terras de propriedade do Município visando à construção de
moradias populares por meio do programa da CDHU - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Requerimentos do
Vereador Éder Júlio Mota: 712/22 - Requer informações sobre o Conselho
Municipal da Juventude. 713/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
intermediar junto ao Governo do Estado visando à implantação da Casa da Juventude
em nosso Município. 714/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimento Social, no sentido de se apresentar projeto para
viabilizar para o nosso Município o Programa "Vida Longa" do Governo do Estado.
Requerimento dos Vereadores Nilce Araujo Garcia, Valter do Nascimento,
Santiago de Lucas Angelo, Fernando Rosini, Raquel Borges Spada e Luiz
Donizetti Bengozi: 715/22 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 32/2022. Requerimento dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo, Fernando
Rosini, Valter do Nascimento, Luiz Donizetti Bengozi, Raquel Borges Spada e
Nilce Araujo Garcia: 716/22 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 33/2022. Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada, Santiago de
Lucas Angelo, Nilce Araujo Garcia, Fernando Rosini, Luiz Donizetti Bengozi e
Valter do Nascimento: 717/22 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 34/2022. Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti,
Alexandre Araújo Dauage, Luiz Donizetti Bengozi, Giovanni Gomes de
Carvalho, Valter do Nascimento, Cícero de Aquino, Fernando Rosini, Nilce
Araujo Garcia, Alexandre Florencio Dias, Raquel Borges Spada e Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 718/22 – Requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 26/2022. Requerimento dos Vereadores Valter do Nascimento,
Alexandre Araújo Dauage, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Anísio
Aparecido Felicetti, Alexandre Florencio Dias, Raquel Borges Spada, Giovanni
Gomes de Carvalho, Cícero de Aquino, Fernando Rosini, Luiz Donizetti Bengozi
e Nilce Araujo Garcia: 719/22 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 27/2022. Requerimento dos Vereadores Alexandre Florencio Dias, Raquel
Borges Spada, Fernando Rosini, Guilherme Andrew Gonçalves, Anísio
Aparecido Felicetti, Nilce Araujo Garcia, Cícero de Aquino, Luiz Donizetti
Bengozi, Valter do Nascimento, Giovanni Gomes de Carvalho e Alexandre
Araújo Dauage: 720/22 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº
28/2022. Requerimento dos Vereadores Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota,
Luiz Donizetti Bengozi, Giovanni Gomes de Carvalho e Alexandre Araújo
Dauage: 721/22 – Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 29/2022.
Requerimento dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho, Alexandre Araújo
Dauage, Luiz Donizetti Bengozi, Éder Júlio Mota e Raquel Borges Spada: 722/22
– Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 30/2022. Requerimento
dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Luiz Donizetti Bengozi, Giovanni
Gomes de Carvalho, Éder Júlio Mota e Raquel Borges Spada: 723/22 – Requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 31/2022. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência apresentados à mesa:
Requerimento nº 715/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 32/2022. 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 32/2022, 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 Câmara Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Justificativa: O Projeto de Lei em questão busca adequar o Plano
Plurianual, no que diz respeito ao Poder Legislativo, para melhor atender às
demandas e realidades da Câmara. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto

em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno.
Sala das Sessões, em 21 de março de 2022. Requerimento nº 716/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 33/2022. 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 32/2022, 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 Câmara Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
Justificativa: O Projeto de Lei em questão busca adequar o orçamento da Câmara
Municipal de Ourinhos para melhor atender às necessidades do Poder Legislativo
municipal. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime
de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 21 de
março de 2022. Requerimento nº 717/2022 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei nº 34/2022. 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 32/2022, de autoria do Chefe do Executivo,
que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00
(Cem mil reais) e dá outras providências. Justificativa: O Projeto de Lei em questão
busca melhor atender às necessidades do Poder Legislativo municipal, mediante
abertura de Crédito Adicional Especial, visando atender as demandas atuais. Assim
sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na
forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 21 de março de 2022.
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 Anísio Aparecido
Felicetti: 870/22 - Solicita reparos e pintura na quadra poliesportiva da EMEF
"Profa. Nilse de Freitas". Indicações do Vereador José Roberto Tasca: 871/22 Solicita troca de lâmpadas na Rodovia Raposo Tavares, no trecho situado entre o
trevo de acesso à Vila Brasil e o Posto Machado. Indicação dos Vereadores Raquel
Borges Spada e Giovanni Gomes de Carvalho: 872/22 - Solicita instalação de
brinquedos infantis em área do sistema de lazer situada ao lado da Associação de
Moradores do Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
873/22 - Solicita melhorias em toda a sinalização de solo no entorno da rotatória na
confluência das Avenidas Luiz Saldanha Rodrigues e Miguel Cury e da Rua Benedito
José Pinheiro - Oficial de Justiça (Rotatória Lions Club), pois no local ocorrem
alguns acidentes por se tratar de uma rotatória de fluxo intenso. 874/22 - Solicita
implantação de redutores de velocidade e/ou lombofaixas em pontos estratégicos da
Rua Vereador Geraldo Bernardini, principalmente próximo aos nº s 228, 322 e 464 Vila Boa Esperança. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 875/22 Solicita troca de lâmpada inoperante em poste na Avenida Vereador Múcio Correia da
Silva - Jardim Santa Fé IV. 876/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua João
Albano, defronte ao nº 290 - Jardim Matilde. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 877/22 - Solicita reparos e pintura na quadra esportiva da
EMEF "Prof. Francisco Dias Negrão" - Vila São Luiz. Indicações do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 878/22 - Solicita implantação de lombada ou tachões

na Rua Jamil Chequer, defronte ao n° 471. 879/22 - Solicita pintura de sinalização de
solo em toda a extensão da Rua Adolfo Galileu, considerando ser uma rua bastante
movimentada, que interliga vários bairros da cidade à região central, e ainda a
necessidade de melhorar o entendimento da sinalização da referida via pública.
880/22 - Solicita instalação de brinquedos infantis no Centro de Esportes e Artes
Unificados - CEU. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 881/22 Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Eurico Amaral Santos, na Vila Kennedy. Indicação do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 882/22 - Solicita implantação de redutor
de velocidade "quebra-molas" ou outro tipo de dispositivo na Avenida Servidor Alício
de Souza Bitencourt, em frente ao nº 120 - CDHU. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 883/22 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua Stellio Machado Loureiro. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada:
884/22 - Solicita troca de bancos na Praça José Francisco de Moraes - "Moraes do
Banespinha", situada na Rua Antonio Franciscon Filho. Dando sequência, a Segunda
Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 57/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Cordeiro,
aos 69 anos de idade, ocorrido em 9 de março de 2022. 58/22 - De congratulações ao
Padre Roque Joaquin Navarro Manfil, Pároco da Paróquia de São José, bem como a
todos os colaboradores envolvidos na realização da quermesse e festa em homenagem
a São José realizada em 12 de março de 2022, que envolveu toda a comunidade.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 59/22 - De congratulações à 2ª edição do
Galpão Colaborativo - Feira de Criativos Marcas Autorais e Vibe Positiva, organizada
por Paula Petrini Damasceno e Eloisa dos Santos Peres, realizada nos dias 12 e 13 de
março de 2022. Moções do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 60/22 - De pesar pelo
falecimento de Carmelinda Maria do Carmo Aurélio Simões. 61/22 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Anésia de Oliveira Piere. Moções do Vereador Cícero de
Aquino: 62/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Adalto Antônio Bernini, aos 67
anos. 63/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Sandra Brito. Moções do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 64/22 - De pesar pelo falecimento de Neila Antônia
Rodrigues, Assistente Social do COAS - Centro de Orientação e Apoio Sorológico.
65/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Lorival Bonifácio. Moção dos Vereadores
Santiago de Lucas Angelo e Valter do Nascimento: 66/22 - De congratulações e
aplausos ao Programa Barretesão, comandado pelo locutor Marcos Elias, pela
concretização de 12 anos de grande sucesso transmitido aos sábados pela Rádio
Itaipu FM, levando entretenimento e alegria aos ouvintes de Ourinhos e região.
Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 67/22 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Gerson Alexandre. Moção dos Vereadores Alexandre Florencio Dias,
Santiago de Lucas Angelo, José Roberto Tasca e Fernando Rosini: 68/22 - De
congratulações e aplausos ao empresário Cleber Broch e sua esposa Sra. Edilene
Broch, pelo belíssimo trabalho que apresentam a frente do Instituto Penta Social, com
diversas ações sociais sendo realizadas em todo o Estado de São Paulo. Moção dos
Vereadores Éder Júlio Mota, Giovanni Gomes de Carvalho e Raquel Borges
Spada: 69/22 - De congratulações e aplausos à Célia Maria Marafiotti Netto,
Diretora do Departamento Regional de Saúde - DRS IX de Marília, pelos excelentes

serviços prestados na área da saúde, sempre com muito profissionalismo,
competência, dedicação e carinho. Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 70/22 De congratulações e aplausos à Evelyn Gracielle Vieira Correa, Diretora Técnica em
Saúde II - Gerência de Atenção em Urgência e Emergência do Hospital das Clínicas
de Marília, pelo belíssimo trabalho dedicado à área da saúde, repleto de
profissionalismo, competência, dedicação e carinho. 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 o Sr. Vereador
José Roberto Tasca dos Requerimentos nº s 691, 699/22 e da Moção 68/22; o Sr.
Vereador Éder Júlio Mota dos Requerimentos nº s 712, 713 e 714/22 e da Moção
70/22; o Sr. Vereador Cícero de Aquino da Moção 59/22; a Sra. Vereadora Raquel
Borges Spada dos Requerimentos nº s 705 e 710/22 e o Sr. Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva do Requerimento nº 703/22. Não havendo mais pedido
de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 683 a
714/22 e as Moções nº s 58, 59, 66, 68 a 70/22 com exceção das matérias destacadas.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, José Roberto
Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Anísio Aparecido Felicetti, Giovanni
Gomes de Carvalho e Éder Júlio Mota. Não havendo mais quem queira se manifestar,
os requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. O Senhor Presidente informou que, conforme fundamento no inciso 33
do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de até
15 dias corridos para responder as informações solicitadas através de requerimentos.
Na sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas da
presente sessão. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 691/2022 de autoria
do Vereador José Roberto Tasca que requer informações sobre a dispensa de licitação
nº 37/2021, com a Empresa C Brasil Serviços de Limpeza, e qual a justificativa da
prorrogação do contrato. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador José Roberto Tasca.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
699/2022 de autoria do Vereador José Roberto Tasca que requer informações sobre
quanto foi o valor gasto com lâmpadas pela Prefeitura nos períodos de 2020 e 2021.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores José Roberto Tasca, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº 703/2022 de autoria do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva que requer informações sobre a possibilidade de tirar o dinheiro
do marketing e investir nas cirurgias. Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 705/2022 de autoria da Vereadora Raquel
Borges Spada que requer informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência

Social, sobre quais providências estão sendo determinadas em relação às pessoas em
situação de rua que ficam no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves pedindo dinheiro, bem como praticando atos
indevidos em plena luz do dia. Fizeram o uso da palavra a Senhora Vereadora Raquel
Borges Spada, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Nilce Araujo Garcia.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura dos requerimentos de urgência apresentados à mesa:
Requerimento nº 720/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 28/2022. 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 27/2022, de autoria do Chefe do Executivo, que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.049.000,00 (Hum
milhão e quarenta e nove mil reais) e dá outras providências. Justificativa: O Projeto
de Lei em questão tem por objetivo dar continuidade ao atendimento da comunidade
ourinhense, fornecendo serviços com a qualidade que a atual gestão preza,
promovendo o Intercâmbio Social e Esportivo, bem como melhorar a Qualidade de
Vida, ocupar o Tempo Livre garantindo, inclusive, o Acesso ao Esporte visando o
Bem Estar e Saúde a todas as Camadas Sociais e Faixas Etárias dos Cidadãos
Ourinhenses, atendendo diversas modalidades esportivas nos diversos centros
esportivos 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 21 de março de 2022. Requerimento nº 719/2022 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 27/2022. 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 27/2022, 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 tem por objetivo dar continuidade ao
atendimento da comunidade ourinhense, fornecendo serviços com a qualidade que a
atual gestão preza, promovendo o Intercâmbio Social e Esportivo, bem como
melhorar a Qualidade de Vida, ocupar o Tempo Livre garantindo, inclusive, o Acesso
ao Esporte visando o Bem Estar e Saúde a todas as Camadas Sociais e Faixas Etárias
dos Cidadãos Ourinhenses, atendendo diversas modalidades esportivas nos diversos
centros esportivos 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 21 de março de 2022. Requerimento nº 718/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 26/2022 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 26/2022, 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 tem por objetivo dar continuidade ao atendimento da

comunidade ourinhense, fornecendo serviços com a qualidade que a atual gestão
preza, promovendo o Intercâmbio Social e Esportivo, bem como melhorar a
Qualidade de Vida, ocupar o Tempo Livre garantindo, inclusive, o Acesso ao Esporte
visando o Bem Estar e Saúde a todas as Camadas Sociais e Faixas Etárias dos
Cidadãos Ourinhenses, atendendo diversas modalidades esportivas nos diversos
centros esportivos 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 21 de março de 2022. Os requerimentos de urgência apresentados
serão deliberados na Ordem do Dia. 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, José Roberto Tasca, Luiz
Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa,
Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quatorze Vereadores
presentes). Havendo número legal e estando na ordem do dia o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos de
urgência apresentados à mesa: Requerimento nº 721/2022 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 29/2022. 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 29/2022, 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 tem por objetivo apoiar a recuperação da Covid-19 vai, muitas vezes,
além da alta hospitalar. Vários pacientes, principalmente os que tiveram complicações
e permaneceram internados por longos períodos, voltam para casa com sequelas que
impactam sua saúde. Entre as mais comuns, estão alterações cardiorrespiratórias e
neurológicas, fraqueza muscular, perda de mobilidade e fadiga, além de impactos à
saúde mental, como ansiedade, depressão, distúrbios cognitivos e de memória. Assim
sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na
forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 21 de março de 2022.
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
solicitou a consignação da sua presença. Em seguida, o Primeiro Secretário deu
continuidade à leitura dos requerimentos de urgência: Requerimento nº 722/2022 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 30/2022. 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 29/2022, 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 tem por objetivo apoiar a

recuperação da Covid-19 vai, muitas vezes, além da alta hospitalar. Vários pacientes,
principalmente os que tiveram complicações e permaneceram internados por longos
períodos, voltam para casa com sequelas que impactam sua saúde. Entre as mais
comuns, estão alterações cardiorrespiratórias e neurológicas, fraqueza muscular,
perda de mobilidade e fadiga, além de impactos à saúde mental, como ansiedade,
depressão, distúrbios cognitivos e de memória. Assim sendo, solicitamos a apreciação
do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Sala das Sessões, em 21 de março de 2022. Requerimento nº 723/2022 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 31/2022. 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 29/2022, de
autoria do Chefe do Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 4.255.130,00 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco
mil e cento e trinta reais) e dá outras providências. Justificativa: O Projeto de Lei em
questão tem por objetivo apoiar a recuperação da Covid-19 vai, muitas vezes, além da
alta hospitalar. Vários pacientes, principalmente os que tiveram complicações e
permaneceram internados por longos períodos, voltam para casa com sequelas que
impactam sua saúde. Entre as mais comuns, estão alterações cardiorrespiratórias e
neurológicas, fraqueza muscular, perda de mobilidade e fadiga, além de impactos à
saúde mental, como ansiedade, depressão, distúrbios cognitivos e de memória. Assim
sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na
forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 21 de março de 2022.
Após a leitura dos requerimentos de urgência, o Senhor 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 715/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 32/2022, 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 Câmara Municipal de Ourinhos 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. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra para justificativa de voto o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr.
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão 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 32/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, 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
Câmara Municipal 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 março de 2022. Giovanni Gomes de
Carvalho – Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o Projeto de Lei
nº 32/2022, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o

Requerimento nº 716/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 33/2022, de autoria do Prefeito Municipal que altera os Anexos V e VI da Lei
nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
(LDO) do exercício financeiro 2022 da Câmara Municipal 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, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador José Roberto Tasca 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 33/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, 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 Câmara Municipal 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 março de 2022, José Roberto Tasca – Relator. Com o parecer
favorável lido, foi colocado em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 32/2022, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 717/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 34/2022, de autoria do Chefe do
Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
100.000,00 (Cem mil reais) e dá outras providências. 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 o Sr.
Vereador Luiz Donizetti Bengozi para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do relator especial ao
Projeto de Lei nº 34/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
autoria do Chefe do Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) e dá outras providências, declaro
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL
meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 21 de março de 2022, Luiz
Donizetti Bengozi - Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em
discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o
Projeto de Lei nº 34/2022, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 721/2022 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 29/2022, 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 quatorze 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 29/2022.

Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, 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, 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 março de 2022, Alexandre Araújo Dauage – Relator. Com o
parecer favorável lido, foi colocado em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 29/2022, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de voto o
Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 722/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 30/2022, 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, 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 parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei
nº 30/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, 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, 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 março de 2022, Alexandre Florencio
Dias – Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão, ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o Projeto de Lei nº
30/2022, APROVADO com onze votos favoráveis e três votos contrários. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 723/2022 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº 31/2022, de autoria do Chefe do Executivo, que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 4.255.130,00 (Quatro
milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e cento e trinta 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, 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
31/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do Chefe do
Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
4.255.130,00 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e cento e trinta 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 21 de março de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Relator. Com o parecer

favorável lido, foi colocado em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 31/2022, APROVADO com onze votos
favoráveis e três votos contrários. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
718/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 26/2022, 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 mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com
quatorze votos favoráveis. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para
justificativa de voto o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Aprovado
o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou a Sra. Vereadora Nilce
Araujo Garcia para atuar como relatora especial ao projeto e suspendeu a sessão para
a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou
a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei nº 26/2022.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, 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, 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 março de 2022, Nilce Araujo Garcia – Relatora. Com o parecer
favorável lido, foi colocado em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 26/2022, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 719/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 27/2022, 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, APROVADO com
quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor
Presidente nomeou a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada 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 do
Relator Especial ao Projeto de Lei nº 27/2022. Senhor Presidente, após analisar a
matéria supra, 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, 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
março de 2022, Raquel Borges Spada, Relatora. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação o Projeto de Lei nº 27/2022, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº 720/2022 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei nº 28/2022, de autoria do Chefe do Executivo, que dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.049.000,00 (Hum milhão e
quarenta e nove mil reais) e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da

palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr.
Vereador Valter do Nascimento 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 28/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
autoria do Chefe do Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 1.049.000,00 (Hum milhão e quarenta e nove mil reais) e dá
outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 21 de
março de 2022, Valter do Nascimento – Relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação o Projeto de Lei nº 28/2022, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 13/2022 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Waldomiro José Pereira).
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia,
fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti, (o Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Primeiro
Secretário assumisse a sessão) José Roberto Tasca, Raquel Borges Spada, Alexandre
Araújo Dauage e Nilce Araujo Garcia. Fim do horário do expediente, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Sétima 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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