ATA DA DÉCIMA QUARTA 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 nono dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e
onze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Décima Quarta 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. Inês Berato Laperuta e da Sra. Ikuko Ikeda. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
da Sra. Izabel Alves da Silva. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Isabel Alves 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 Décima Terceira 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. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofício nº.
487/2022 – SMG, de 5 de maio de 2022, proveniente da PREFEITURA
MUNICIPAL, encaminhando os ofícios de respostas referentes aos Requerimentos nº
s 433, 753 e 817/2022 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimentos nº s
198, 199 e 775/2022 do Vereador Alexandre Florencio Dias; Requerimentos nº s 03,
07, 17, 26, 34, 36, 108, 154, 278, 279, 313, 316, 321, 324, 335, 343, 393, 400, 404,
447, 461, 504, 505, 506, 508, 513, 517, 520, 532, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 571,

579, 587, 590, 594, 600, 605, 607, 609, 633, 635, 636, 637, 638, 641, 643, 645, 646,
648, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 662 e 663/2022 do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; Requerimento nº 100/2022 dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Éder
Júlio Mota e Santiago de Lucas Angelo; Requerimentos nº s 1.888/2021, 140, 141,
151, 156, 222, 223, 224, 225, 226, 247, 249, 250, 331, 332, 349, 351, 356, 357, 360,
361, 362, 363, 364, 678, 679, 734, 736 e 767/2022 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimento nº 629/2022 do Vereador Fernando Rosini; Requerimentos nº s 102,
103, 109, 114, 122, 130, 132, 170 e 690/2022 do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho; Requerimentos nº s 617, 676 e 812/2022 do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva; Requerimentos nº s 201, 730 e 757/2022 do Vereador José
Roberto Tasca; Requerimentos nº s 291, 293, 358, 376, 403, 411, 415, 416, 751 e
762/2022 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimentos nº s 265, 541, 543,
684, 725 e 747/2022 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s 195,
227, 259 e 374/2022 da Vereadora Roberta Stopa e Requerimentos nº s 86, 92 e
384/2022 do Vereador Santiago de Lucas Angelo; Requerimentos nº s 352 e
774/2022. Ofício OFC-DR7-0213/2022, proveniente do Departamento de Estradas de
Rodagem, em resposta ao Requerimento n° 399/2022, de autoria do Vereador Anísio
Felicetti. Carta Senac DR-SP/GCR-30, do Senac, de 3 de maio de 2022, em
agradecimento à Moção de congratulações nº 74/2022, de autoria do Vereador
Santiago de Lucas Angelo. Ofício GCRMC nº 463/2022, do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, para conhecimento da Presidência, Cópia do inteiro teor das
decisões da E. Segunda Câmara, referente ao Processo TC-000884/004/10, que
julgou irregulares a concorrência pública, o contrato com a empresa Casagrande
Prestadora de Serviços e Construções Ltda, e os 1º, 2º, 3º e 4º os termos aditivos, bem
como ilegais as despesas decorrentes, cujo objeto refere-se à execução de obras de
engenharia, para adaptação e reforma de edifício, para instalação do Ambulatório
Médico de Especialidades - A.M.E., no ano de 2010 (governo Toshio Misato), na
forma que especifica. Ofício nº 010/2022/Gerência de Compras, da SAE, que
encaminha processos de compras e serviços da autarquia municipal, do mês de abril
de 2022. Ofício 61/2022-GAB/SAE, proveniente da SAE – Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos, em resposta aos Requerimentos n° s 764, 770 e
771/2022, de procedência do Vereador Anísio Felicetti; e ao Requerimento nº.
794/2022, de autoria do Vereador Santiago de Lucas Angelo. Ofício Circular nº.
07/2022, de 5 de maio de 2022, proveniente da Câmara Municipal de Bastos, em
atendimento à Moção nº 023/2022, de autoria do Vereador Kleber Lopes de Sousa,
solicitando apoio às Câmaras Municipais cujos Municípios integram o Departamento
Regional de Saúde – DRS de Marília, à instalação do hospital regional na cidade de
Adamantina. Ofício SMF/Contabilidade nº. 22/2022, proveniente da Secretaria
Municipal de Finanças, com relação à prestação de contas das despesas com
publicidade referente ao 1º trimestre de 2022. 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 52/2022 oriundo do

Prefeito Municipal que dispõe sobre a estrutura político organizacional,
funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência COMDEF e dá outras providências. Projeto de Lei nº 53/2022 de autoria do Prefeito
Municipal que dispõe sobre a desafetação de imóvel para ampliação do Centro de
Serviços e dá outras providências. Projeto de Lei nº 54/2022 procedente 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 55/2022 oriundo do
Prefeito Municipal que altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro
de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro
2022 da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto
de Lei nº 56/2022 de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de
Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 271.540,00 (Duzentos e setenta e um
mil e quinhentos e quarenta reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº
57/2022 procedente do Vereador Alexandre Florencio Dias que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Nelson Aparecido Ramos de Oliveira). Projeto de
Lei nº 58/2022 de autoria do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho que institui o
“Dia de São Pio X” e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº
15/2022 oriundo do Prefeito Municipal que revoga e altera dispositivos da Lei
Complementar nº 1.025, de 13 de março de 2019, que dispõe sobre a estrutura
organizacional da Prefeitura Municipal 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 Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente emitidos aos Projetos de Leis nº s 1, 6 e 14/2022.
Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao
Projeto de Lei nº 1/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal
que altera o art. 3º da Lei nº 6.130 de 30 de setembro de 2014 que cria o Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA e dá outras providências, não
havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo
portanto FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das comissões, 5 de
maio de 2022, Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente-Relator; Cícero de Aquino
– Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Parecer do relator da Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 6/2022. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Senhora Vereadora Raquel Borges Spada que prioriza a mulher vítima de
violência doméstica na aquisição de imóveis construídos por programas habitacionais
para famílias de baixa renda do município de Ourinhos e dá outras providências , não
havendo nenhum óbice e como relator pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo
portanto FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das comissões, 5 de
maio de 2022, Giovanni Gomes de Carvalho – Presidente-Relator; Cícero de Aquino

– Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. Parecer do relator da Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 14/2022. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa dos Vereadores José Roberto Tasca e Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva que dispõe sobre a instalação de redes de proteção ou equipamento similar de
segurança em janelas, varandas e sacadas dos novos edifícios residenciais com mais
de um pavimento, não havendo nenhum óbice e como relator pela Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente concluí nada ter a opor quanto ao que me
foi dado a opinar, sendo portanto FAVORÁVEL o meu parecer, salvo melhor juízo.
Sala das comissões, 5 de maio de 2022, Giovanni Gomes de Carvalho – PresidenteRelator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro. A seguir,
foram apresentadas as matérias relativas à 14ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 928/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 114/2022, que requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar a Praça Marcelo Coelho Guttierrez, situada entre as Alamedas Thomas
Frazatto e José da Cruz Thomé, no Jardim Santa Fé. 929/22 - Requer informações
sobre o cronograma para realização de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão das Alamedas Thomas Frazatto e José da Cruz Thomé - Jardim Santa
Fé. Requerimentos do Vereador Valter do Nascimento: 930/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 235/2021, que requer informações sobre a
possibilidade de se construir vestiário no campo do Centro Social Urbano - CSU,
bem como realizar melhorias. 931/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 965/2021, que requer informações quanto à possibilidade de se efetuar
revitalização no Centro Social Urbano - CSU. 932/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 376/2021, que solicita implantação de redutor de velocidade na Rua José
Bonifácio, defronte ao nº 588 - Vila Nova Christoni. 933/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 378/2021, que solicita implantação de redutor de velocidade na
Rua Brasil, defronte ao nº 159. 934/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
707/2021, que solicita recapeamento asfáltico na Rua Almirante Barroso - Vila
Margarida. 935/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 911/2021, que solicita
manutenção no pavimento asfáltico da Avenida Choso Misato, defronte ao nº 112
(Hospital Unimed). 936/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.404/2021,
que solicita operação "tapa-buracos" na Rua Jorge Tibiriçá, em trecho próximo aos nº
s 43 e 63. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
937/22 - Requer cópia de lista contendo os nomes dos funcionários concursados, bem
como as chefias do setor de combate às endemias. 938/22 - Requer informações sobre
a possibilidade da Guarda Civil Municipal de Ourinhos ficar responsável quanto à
fiscalização e segurança das escolas municipais e NEIs, bem como dos bairros
arredores. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 939/22 - Requer
informações se está em atividade a equipe de abordagem social, bem como qual é o
seu horário de trabalho. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
940/22 - Requer informações sobre a equipe municipal que realiza erradicação e
podas em árvores do município, na Rua Deolinda de Jesus Angelo, defronte ao nº 72,
no Jardim Vereda I. Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 941/22 -

Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que sejam feitos
testes de Dengue em todos os postos de saúde da cidade e, em casos positivos que
haja necessidade de internação, que o paciente já seja transferido para iniciar o
tratamento, e, em casos positivos que não haja a necessidade de internação, que o
paciente já saia dos postos com suas receitas respectivas para começar o tratamento
em sua residência. 942/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Saúde, para que sejam comprados novos aparelhos de oftalmologia para o
Ambulatório de Especialidades, pois a demanda de atendimento é muito grande.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 943/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar postes com lâmpadas de LED no
canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, entre o trevo do Parque Minas Gerais
até o Distrito Industrial Oriente Mori, no município de Ourinhos. 944/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar postes com lâmpadas de LED no
canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, entre o KM 378 (Trevo da Vila Brasil) e
o KM 381 (Trevo da Indústria TECNAL), no município de Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 945/22 Requer informações, junto ao setor responsável, se está ocorrendo desvio de função
entre os funcionários do controle de vetores. 946/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se contratar mais um pediatra para atendimento na UBS "Dr. Hélio
Migliari", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 947/22 - Encaminha missiva
de munícipe na qual solicita atendimento, bem como o cronograma de execução, para
recuperação e construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas João
Leonel Caetano e Argemiro Batista das Neves, conforme especificado em anexo, com
imagens ilustratuvas. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 948/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 856/2022, que solicita
troca de lâmpada inoperante na Rua Serafim Motta nº 801, no Jardim Itamaraty.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 949/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no Cemitério Municipal
tais como pinturas, reparos e pavimentação nas ruas, bem como calçamento.
Requerimento dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e Anísio Aparecido
Felicetti: 950/22 - Requer informações sobre a possibilidade do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) construir uma passagem inferior ou viaduto na Rodovia
Raposo Tavares, no trevo da Vila Brasil. Requerimento do Vereador José Roberto
Tasca: 951/22 - Requer informações se a Prefeitura Municipal disponibiliza
caçambas em pontos estratégicos da cidade (Ecoponto) para uso comum da
população. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 952/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e à Vigilância
Epidemiológica, se há projeto para que seja feito o escoamento de água parada
defronte à UBS “Enfermeiro Célio Massoni”, na Rua Maria Cavezalli Mella, haja
vista que o local vem se tornando um criadouro de mosquito Aedes aegypti,
transmissor da Dengue. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 953/22 Requer informações da Procuradoria da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos (SAE) sobre uma possível concessão da autarquia. Requerimento da
Vereadora Roberta Stopa: 954/22 - Requer informações sobre o fornecimento de

óculos pelo Sistema Único de Saúde. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 955/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Márcio Ferreira, na Vila São João. Requerimento dos Vereadores
Giovanni Gomes de Carvalho e Anísio Aparecido Felicetti: 956/22 - Requer
informações sobre o cronograma para realização de recapeamento ou reperfilamento
asfáltico, bem como melhorias na pintura e sinalização, em toda a extensão da Rua
Duque de Caxias, em atendimento aos comerciantes e moradores. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 957/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir escadaria, com corrimão, defronte à Rua Barão do Rio
Branco, com a Avenida Nilo Signorini, na Vila Perino, para o acesso à Rodovia
Raposo Tavares. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 958/22 - Requer informações se há desvios de função no setor de combates às
endemias da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento dos Vereadores Luiz
Donizetti Bengozi, Valter do Nascimento, Giovanni Gomes de Carvalho, Éder
Júlio Mota, Raquel Borges Spada e Anísio Aparecido Felicetti: 959/22 - Requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 54/2022. Requerimento dos
Vereadores Valter do Nascimento, Raquel Borges Spada, Éder Júlio Mota,
Anísio Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes de Carvalho e Luiz Donizetti
Bengozi: 960/22 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 55/2022.
Requerimento dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes de
Carvalho, Raquel Borges Spada, Valter do Nascimento, Éder Júlio Mota e Luiz
Donizetti Bengozi: 961/22 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 56/2022. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos de
urgência apresentados à mesa: Requerimento nº 959/2022 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 54/2022. 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 54/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro
de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA – 2022 a 2025) da Prefeitura
Municipal de Ourinhos – PMO e dá outras providências. Justificativa: O Projeto de
Lei em questão altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021
– Lei do Plano Plurianual (PPA), assim demonstrados: I) Programa 0081 – Inclusão
da atividade 2.292 e alteração na atividade 2.081; II) Programa 0082 – Inclusão da
atividade 2.292; III) Programa 0083 – Inclusão da atividade 2.292; IV) Programa
0084 – Alteração na atividade 2.084; V) Inclusão do Programa 0091 – Inclusão da
atividade 2.291. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em
regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões,
em 9 de maio de 2022, assinado pelos Vereadores Luiz Donizetti Bengozi, Giovanni
Gomes de Carvalho, Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti, Valter do
Nascimento e Éder Júlio Mota. Requerimento nº 960/2022 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 55/2022. 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 55/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro

de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro
2022 da Prefeitura Municipal de Ourinhos – PMO e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei em questão altera os Anexos V e VI da Lei nº
6.703, de 30 de novembro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), assim
demonstrados: I) Programa 0081 – Inclusão da atividade 2.292 e alteração na
atividade 2.081; II) Programa 0082 – Inclusão da atividade 2.292; III) Programa 0083
– Inclusão da atividade 2.292; IV) Programa 0084 – Alteração na atividade 2.084; V)
Inclusão do Programa 0091 – Inclusão da atividade 2.291. Assim sendo, solicitamos a
apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no
Regimento Interno. Sala das Sessões, em 9 de maio de 2022, assinado pelos
Vereadores Anísio Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes de Carvalho, Luiz Donizetti
Bengozi, Raquel Borges Spada, Valter do Nascimento e Éder Júlio Mota.
Requerimento nº 961/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 56/2022. 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 56/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre
abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 271.540,00 (Duzentos e
setenta e um mil e quinhentos e quarenta reais) e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei em questão dispõe sobre abertura de Créditos
Adicionais Especiais destinados a fazer face à comprovação da aplicação dos
recursos recebidos da SEDS através da Resolução SEDS nº 13, de 09/03/2022, que
“Dispõe sobre Normas Complementares para as transferências de recursos
provenientes de emendas e demandas parlamentares estaduais do Fundo Estadual de
Assistência Social – FEAS aos Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS,
destinados às Organizações da Sociedade Civil – OSC que componham a rede
socioassistencial indireta, e dá providências correlatas”, ações que já foram
pactuadas pelo Termo de Compromisso nº 36600038-9576 do município de
Ourinhos/SP; sendo assim, torna-se necessário a criação de dotações no orçamento
em vigor. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime
de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 9 de
maio de 2022, Anísio Aparecido Felicetti, Luiz Donizetti Bengozi, Raquel Borges
Spada, Giovanni Gomes de Carvalho, Valter do Nascimento e Éder Júlio Mota. 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: Indicações do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.036/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua
Imprensa, defronte ao nº 97 - Vila Odilon. 1.037/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Octávio Ferreira de Campos, defronte ao nº
142 - Vila Adélia. 1.038/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes
na Rua Padre Rui Cândido da Silva, defronte aos nº s 1.973, 1.885, 1.875, 1.026, 838,
701 e 617 - Vila Musa. 1.039/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em
postes na Rua Dimas Franco de Arruda, defronte aos nº s 195, 55 e 26 - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.040/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Engenheiro José Roberto Vito, defronte aos
nº s 57 e 223 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.041/22 -

Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Conceição Costa,
defronte aos nº s 58 e 178 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.042/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Pedro
José, defronte ao nº 63 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.043/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes localizados na
Rua Arturo Cassiolato, defronte ao nº 267, no Jardim Matilde. Indicações do
Vereador José Roberto Tasca: 1.044/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na
Rua Maranhão nº 188, na Vila Perino, bem como nas imediações. 1.045/22 - Solicita
limpeza na EMEI "Vinicius de Moraes", em virtude do mato alto. Indicação do
Vereador Cícero de Aquino: 1.046/22 - Solicita troca de toda a iluminação pública
por lâmpadas de LED na Rua Chile. Indicações do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.047/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua Nilso Gaspar, ao
lado do nº 99, no Parque Minas Gerais. 1.048/22 - Solicita retirada de galhadas na
Rua Luiz de Carvalho, em frente ao nº 70, no Jardim Anchieta. 1.049/22 - Solicita
troca de lâmpada inoperante na Rua Pedro Fernandes Sândano, 885, em frente ao
Lago do Parque Olavo Ferreira de Sá (FAPI), no Jardim São Domingos. Indicação
do Vereador José Roberto Tasca: 1.050/22 - Solicita operação “tapa-buracos” no
final da Rua Don José Marello, na Vila Perino. Indicações do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.051/22 - Solicita pintura de sinalização de solo no
cruzamento entre as Ruas Almirante Barroso e 21 de Abril, na Vila Margarida, devido
ao grande fluxo de veículos e ausência de sinalização, a fim de evitar mais acidentes.
1.052/22 - Solicita poda de árvores na EMEF "Jornalista Miguel Farah", pois estão
encostando no telhado, podendo gerar danos à escola e perigo aos alunos. Indicações
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.053/22 - Solicita
recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Maria de Lourdes Correia
nº 14, na área das casinhas novas do Jardim São Carlos. 1.054/22 - Solicita troca de
lâmpada inoperante na Rua Serafim Motta nº 771, no Jardim Itamaraty. Indicações
do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.055/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua Alice Ribeiro da Silva, defronte ao nº 63 - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.056/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Antônio Tonetto, defronte ao nº 85 - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.057/22 - Solicita substituição de
três lâmpadas inoperantes em postes na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, defronte ao
nºs 389 e 484 - Vila São José. 1.058/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua Luiz Nogueira, defronte ao nº 710, no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.059/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Treze, defronte aos nº s 81, 87, 91, 125, 145
e 750, Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.060/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Dezesseis, defronte ao nº 438,
no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.061/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Onofre Antônio Pasquetta,
defronte aos nº s 342, 472, 578, 679, 736 e 739, no Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 1.062/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua João Alexandre, defronte à quadra de esportes da Vila
São José. 1.063/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua

Maurício Biondo Netto, defronte aos nº s 520, 767 e 807, no Núcleo Habitacional
Padre Murante (COHAB): Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.064/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade ("quebra-mola" ou outro
dispositivo) na Rua Eduardo Peres, defronte ao nº 475, Vila Christoni. Dando
sequência, a Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas : Moção
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 114/22 - De congratulações e
aplausos à Grazi Gonçalves e à Clarice Apolinário, pelos excelentes trabalhos
realizados visando o bem-estar do próximo. Moção da Vereadora Nilce Araujo
Garcia: 115/22 - De congratulações à Sede de Pelotão de Ourinhos da Polícia Militar
Ambiental, pelos relevantes trabalhos prestados em prol da causa animal. Moção do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 116/22 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Izabel Alves da Silva, aos 94 anos. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente, enquanto a de pesar encontra-se aprovada, 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. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho. Fizeram pedido de destaque o Sr. Vereador
José Roberto Tasca do Requerimento nº 951/2022 e o Sr. Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva do Requerimento nº 946/2022. Não havendo mais pedido
de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão globalizada os Requerimentos nº s
928 a 958/22 e as Moções nº s 114 e 115/2022, com exceção das matérias destacadas.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Roberta Stopa,
Anísio Aparecido Felicetti, José Roberto Tasca, Raquel Borges Spada. 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 946/2022 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva que requer informações sobre a possibilidade de se contratar mais um pediatra
para atendimento na UBS "Dr. Hélio Migliari", no Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e José Roberto Tasca. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 951/2022 de autoria do
Vereador José Roberto Tasca que requer informações se a Prefeitura Municipal
disponibiliza caçambas em pontos estratégicos da cidade (Ecoponto) para uso comum
da população. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores José Roberto Tasca,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, (o Sr. Presidente suspendeu a sessão para que
o Primeiro Secretário assumisse a presidência. Reaberta a sessão foi dada a
continuidade da discussão do requerimento destacado) Cícero de Aquino, Nilce
Araujo Garcia, Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti, Giovanni Gomes de

Carvalho, Cícero de Aquino (tempo de fala como líder de partido) e Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva (tempo de fala como líder de partido). Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade (o Sr. Presidente suspendeu a sessão para que o Vereador Santiago de
Lucas Angelo reassumisse a presidência. Reaberta a sessão foi dada a continuidade da
sessão). Na sequência, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores José
Roberto Tasca, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Giovanni Gomes de Carvalho. Fim do horário do expediente, o
Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou a supressão do intervalo regimental para a
continuidade dos trabalhos legislativos. O Senhor Presidente colocou em deliberação
do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Aceita pelo plenário a
continuidade dos trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que, para cumprir o
Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento Interno, o tempo para a inscrição para a
explicação pessoal está encerrado. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova
chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, 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
959/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 54/2022 de
autoria do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de
novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA – 2022 a 2025) da
Prefeitura Municipal de Ourinhos – PMO e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com
dez votos favoráveis e quatro votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência,
o Senhor Presidente nomeou a Sra. Vereadora 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 54/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
autoria do Prefeito Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de
novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA – 2022 a 2025) da
Prefeitura Municipal de Ourinhos – PMO e dá outras providências, declaro nada ter a
opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer,
salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 9 de maio de 2022, Raquel Borges Spada –
Relatora. Realizada a leitura do parecer, foi colocado em discussão. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o Projeto de Lei nº
54/2022, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº 960/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 55/2022 de
autoria do Prefeito Municipal, que altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de
novembro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício
financeiro 2022 da Prefeitura Municipal de Ourinhos – PMO e dá outras

providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO com dez votos favoráveis e quatro votos contrários. 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 55/2022. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do Prefeito Municipal, que altera
os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da Prefeitura
Municipal de Ourinhos – PMO e dá outras providências, declaro nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo
melhor juízo. Sala das Sessões, em 9 de maio de 2022, Valter do Nascimento –
Relator. Realizada a leitura do parecer, foi colocado em discussão. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação o Projeto de Lei nº
55/2022, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº 961/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 56/2022 de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Especiais no valor de R$ 271.540,00 (Duzentos e setenta e um mil e quinhentos e
quarenta reais) e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação nominal, APROVADO com dez votos favoráveis e quatro
votos contrários. 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 56/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Especiais no valor de R$ 271.540,00 (Duzentos e setenta e um mil e quinhentos e
quarenta 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 9 de maio de 2022, Alexandre Araújo Dauage – Relator. 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 e fim
do horário do expediente, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário se
havia orador inscrito para o uso da tribuna livre (o Sr. Presidente suspendeu a sessão
para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi dada a
continuidade da sessão). Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores José
Roberto Tasca, Cícero de Aquino, (o Sr. Presidente suspendeu a sessão para que a
Segunda Secretária assumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi dada a
continuidade da sessão) Anísio Aparecido Felicetti (a Sra. Presidente suspendeu a
sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi
dada a continuidade da sessão), Raquel Borges Spada, Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima
Quarta 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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