ATA DA DÉCIMA 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 trigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e
doze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Décima Sétima Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Para dar início aos trabalhos legislativos, a Segunda Secretária realizou a
chamada para verificação do quórum regimental: Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Giovanni Gomes
de Carvalho, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia,
Raquel Borges Spada, Roberta Stopa e Santiago de Lucas Angelo (onze
Vereadores presentes). Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido
Felicetti solicitou a consignação da sua presença. Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o Senhor
Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
do Senhor Juvenil Pedro. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Éder Júlio Mota
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. José dos Santos Filho. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Sidnei Castelhano. 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. Em seguida, foram colocadas em votação as Atas da
Décima Quinta e Décima Sexta Sessões Ordinárias 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. Dando
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do resumo dos ofícios recebidos: Expedientes de Terceiros – Correspondências
recebidas após a última sessão: Ofício nº 05/2022-GABSAE, da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS (SAE) , em
resposta ao Requerimento nº 953/2022 do Vereador José Roberto Tasca; Ofício nº
DR7-0315/2022, do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) ,
em resposta ao Requerimento nº 822/2022 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Ofício nº DR7-0318/2022, do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

(DER), em resposta ao Requerimento nº 950/2022 dos Vereadores Anísio Aparecido
Felicetti e Gil Carvalho. 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 Decreto Legislativo nº 2/2022
oriundo do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho que concede o título de “Cidadão
Benemérito de Ourinhos” ao Deputado Federal Capitão Augusto. Projeto de Decreto
Legislativo nº 3/2022 de iniciativa do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho que
concede o título de “Cidadã Ourinhense” à Sra. Dani Alonso. Projeto de Decreto
Legislativo nº 4/2022 procedente dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Valter
do Nascimento que institui Diploma Comemorativo à Unimed Ourinhos, pelos 40
anos de atividades em nosso Município, dedicados inteiramente à promoção da
melhor assistência médica da região aos seus clientes e beneficiários. O Senhor
Presidente informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres de acordo com o mandamento
regimental. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a
leitura do parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de
Lei nº 60/2022. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de
Lei nº 60/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Anísio Aparecido Felicetti, que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua José Fantinatti), não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 30 de maio de 2022, Anísio Aparecido
Felicetti – Presidente; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota
– Membro. O projeto, cujo parecer favorável foi lido, poderá ser encaminhado às
demais comissões competentes ou inserido na ordem do dia das próximas sessões. Na
sequência, foram apresentadas as matérias relativas à 17ª Sessão Ordinária de 2022.
O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.055/22 - Requer informações sobre o projeto e
o cronograma para construção de banheiros e/ou instalação de banheiros químicos,
principalmente aos finais de semana, na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça
dos Skatistas). 1.056/22 - Encaminha minuta de Projeto de Lei que institui, no
município de Ourinhos, a Política de Redução do Uso de Papel pela Administração
Pública. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.057/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
sobre quais entidades sociais recebem recursos do Município, discriminando os
respectivos valores. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.058/22 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se efetuar limpeza em três bueiros
existentes na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, no cruzamento com a Rua Bahia,
centro, e se existe algum cronograma para efetuar a limpeza, haja vista que em
períodos de chuva alaga os comércios existentes na avenida citada. 1.059/22 - Requer

informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, sobre o cronograma do programa "Ourinhos Sem Enchente", criado pelo
Prefeito Lucas Pocay em 2018. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.060/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 259/2022, que
solicita construção de guias e sarjetas, instalação de iluminação pública e
pavimentação asfáltica na rua de terra conhecida atualmente pelo nome “Rua
Alexandre Capelossi”, paralela à Rua Maria Travagini Christoni, no Loteamento
Maria Christoni. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.061/22 - Requer informações sobre a possibilidade do Executivo Municipal,
junto ao setor responsável, realizar uma patrulha pet noturna, visando proteger os
animais abandonados no frio. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino:
1.062/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade da tomada de providências com relação à abertura das escolas às 6
horas em dias de frio intenso, haja vista que as crianças que dependem de transporte
escolar acabam chegando mais cedo e permanecem do lado de fora até que os portões
sejam abertos, sem condições de se abrigarem, devido às baixas temperaturas, bem
como que o mesmo possa ocorrer em períodos de chuvas. Requerimento do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.063/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar pista de caminhada e academia da saúde na área
institucional 496, no Conjunto Habitacional Ourinhos H. Requerimento do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.064/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.458/2021, que solicita recapeamento asfáltico na Rua Silva Jardim, em
trecho situado entre o cruzamento com a Rua do Expedicionário até as proximidades
do nº 634. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.065/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar poste na Rua Prof. Francisco Dias
Negrão, próximo ao nº 2.642, esquina com a Rua Adail Faria da Cunha, pois é uma
esquina muito escura. Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 1.066/22 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 702/2022, que requer informações
sobre o Centro de Saúde, as Unidades Básicas de Saúde e os Núcleos de Saúde de
Ourinhos. 1.067/22 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 195/2022 e
1.805/2021, que requerem o envio dos processos de compensação ambiental dos anos
de 2018, 2019, 2020 e 2021. 1.068/22 - Requer informações sobre o cumprimento das
Leis Municipais nº s 5.599/2011 e 6.555/2019. Requerimentos do Vereador Cícero
de Aquino: 1.069/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, se há algum projeto ou cronograma para
que sejam realizadas melhorias em toda a estrutura e nos equipamentos, como troca
de todo o tablado de percurso, pintura, troca da areia, plantio de árvores no entorno,
bem como manutenção para tapar as erosões existentes no gramado do
Cachorródromo localizado na Praça dos Burgueses, no espaço exclusivo para cães.
1.070/22 - Requer informações acerca de cópias sobre a autorização de uso por
particulares da área localizada na Rua Constituição, cruzamento com a Avenida
Domingos Camerlingo Caló, em nome da Prefeitura, que inclusive encontra-se com
separação por cercas. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.071/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar pista de
caminhada na Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Europa.

Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.072/22 - Requer
informações sobre a possibilidade da Guarda Municipal efetuar rondas periódicas,
principalmente aos finais de semana, na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet "Praça
dos Skatistas", localizada no Jardim Ouro Verde. Requerimentos do Vereador
Fernando Rosini: 1.073/22 - Requer informações sobre o cronograma para
realização de melhorias na infraestrutura da Rua Pedro Leide - Vila São Luiz.
1.074/22 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias na Rua Vereador
Felismino Vieira, no Jardim das Paineiras, para realização de manutenção da via
pública, limpeza, retirada de galhadas e de entulhos, dentre outras benfeitorias.
1.075/22 - Requer informações sobre o cronograma para realização de benfeitorias na
Vila Odilon, com melhorias nas vias públicas, limpeza, retirada de galhadas e de
entulhos, dentre outras. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.076/22 Requer informações do Executivo Municipal, junto aos setores de fiscalização, no
sentido de se apoiar os vendedores ambulantes durante o período de realização da
FAPI. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges Spada solicitou a
retirada do requerimento nº 1.065/22. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Anísio Aparecido Felicetti solicitou a retirada da Indicação nº 1.136/22. Em seguida,
o Primeiro Secretário realizou a leitura do requerimento de urgência apresentado:
Requerimento nº 1.079/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 62/2022. 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 62/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que institui no
Município de Ourinhos o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei em questão
autoriza o Município de Ourinhos a criação do Programa de Aquisição de Alimentos,
com a finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações com as
seguintes finalidades: I - incentivar a agricultura familiar, local e regional,
promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com
sustentabilidade, ao processamento de alimentos e industrialização e à geração de
renda; II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela
agricultura familiar; III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade
e regularidade necessárias, das pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável;
IV - promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de
alimentos, inclusive para prover a alimentação escolar e o abastecimento de
equipamentos públicos de alimentação e nutrição no âmbito municipal; V - fortalecer
circuitos locais e regionais e redes de comercialização; VI - promover e valorizar a
biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos; VII - incentivar
hábitos alimentares saudáveis em nível local e regional; VIII - estimular o
cooperativismo e o associativismo. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto
em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno.
Sala das Sessões, em 30 de maio de 2022 assinado pela maioria dos Senhores
Vereadores. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente
enquanto que o de urgência será deliberado na Ordem do Dia. A seguir, a Segunda
Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Anísio

Aparecido Felicetti: 1.117/22 - Solicita capina, limpeza e pintura nas guias e sarjetas
dos bairros: Jardim Anchieta, Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant e
Vila Califórnia. 1.118/22 - Solicita capina, limpeza e pintura nas guias e sarjetas dos
bairros: Jardim Eldorado, Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, Residencial
Recanto dos Pássaros e bairros adjacentes. Indicações do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.119/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua São José nº 438 - Vila Musa.
1.120/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Almiro
Cardoso Pereira, esquina com a Rua Padre Rui Cândido da Silva, na Vila Odilon.
1.121/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Almiro
Cardoso Pereira, esquina com a Rua República, na Vila Odilon. 1.122/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Almiro Cardoso Pereira,
defronte aos nº s 44, 54, 60, 64 e 84, na Vila Odilon. Indicações do Vereador José
Roberto Tasca: 1.123/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Avenida Jacinto
Ferreira de Sá, próximo ao nº 560. 1.124/22 - Solicita retirada de galhadas no
cruzamento das Ruas Francisco Pires e 3 de Maio - Vila Margarida. Indicação do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.125/22 - Solicita retirada de galhadas existentes
na Rua Fernando Sanches, em frente ao nº 74, na Vila Odilon. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.126/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.127/22 - Solicita operação “tapaburacos” na Rua Zaida Pontara de Souza, próximo ao nº 196 - Conjunto Residencial
de Interesse Social Itajubi. 1.128/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento
asfáltico na Rua Renato Mota - Parque Minas Gerais. 1.129/22 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Emília Terçariol Tocalino - Parque
Minas Gerais. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.130/22 - Solicita
retirada de galhada na Rua Dr. João Bento Vieira da Silva Netto - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante, defronte à Sorveteria Adorei. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.131/22 - Solicita capina, limpeza e pintura
das guias e sarjetas do Jardim Guaporé. 1.132/22 - Solicita capina, limpeza e pintura
das guias e sarjetas do Jardim São Carlos, Vila Operária, Jardim Vale Verde, Jardim
São Jorge e Conjunto Habitacional Ourinhos H. Indicações da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.133/22 - Solicita pintura do chão da academia de ginástica na praça
sito à Rua Servidor Manoel Costa (Duca) - Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. 1.134/22 - Solicita manutenção na academia de ginástica na praça sito à Rua
Servidor Manoel Costa (Duca), no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.135/22 - Solicita recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Espírito Santo, no trecho
que compreende as Ruas Narciso Migliari e Gaspar Ricardo. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.136/22 - Solicita recapeamento asfáltico ou
reperfilamento na Rua Adail Faria da Cunha, no Jardim Josefina. 1.137/22 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Rua Antônio de Souza Vianna, 347 - Jardim Colorado.
1.138/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Antônio de Souza Vianna, 102 Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.139/22 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico, 347 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. Indicação do Vereador Guilherme Andrew

Gonçalves da Silva: 1.140/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Nelson
Minucci nº 265 - Jardim Santos Dumont. Indicações do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.141/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Rua Dr. Osmar Viana,
defronte ao nº 113, no Jardim São Silvestre. 1.142/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Luiz Barone, defronte ao nº 204, no Jardim
Veredas II. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.143/22 - Solicita
retirada de galhadas na Rua Júlio César Acosta Chimenes, em frente ao nº 726, no
Jardim Itamaraty. 1.144/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na
Rua Francisca Alves de Camargo - Residencial Vandelena Moraes Freire. 1.145/22 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua José Barbieri - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.146/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Eduardo Peres - Vila Christoni. Indicação do
Vereador Valter do Nascimento: 1.147/22 - Solicita pintura de sinalização de solo
nas vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e para idosos na Rua
Governador Armando Sales, defronte ao ICO - Instituto de Cardiologia de Ourinhos.
Dando sequência, a Segunda Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas:
Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 141/22 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Juvenil Pedro, ocorrido em 22 de maio de 2022. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 142/22 - De pesar pelo falecimento ao Sr. Oscar Carminhola,
ocorrido no dia 19 de maio de 2022. Moção do Vereador José Roberto Tasca:
143/22 - De congratulações à Granja Hattori, pelos ótimos serviços e atendimentos
prestados em nossa cidade. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 144/22
- De congratulações ao Sincomerciários, pela realização do tradicional Torneio Início,
do Campeonato de Futebol Society dos Comerciários 2022, tendo os jogos ocorridos
em 22 de maio, no Clube dos Comerciários. Moção do Vereador Cícero de Aquino:
145/22 - De congratulações ao Insanos Moto Clube, pelo transcurso de 6 anos de
fundação em Ourinhos. Moções do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
146/22 - De congratulações à Loja Bruno Geovane, pelos relevantes serviços
prestados à população, gerando empregos e contribuindo com o pleno
desenvolvimento de nossa cidade. 147/22 - De congratulações ao Salão de
Cabeleireiro de Maykon Fabrício dos Santos Varotto, pelos 16 anos de excelentes
serviços prestados, colaborando com o pleno desenvolvimento de nosso Município.
148/22 - De congratulações ao Laércio's Bar, em nome de seu proprietário Sr. Laércio
Vara, pelos 26 anos de atividades em nosso Município. 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
Cícero de Aquino dos Requerimentos nº s 1.058, 1.059 e 1.069/22 e a Sra. Vereadora
Roberta Stopa do Requerimento nº 1.068/22. Não havendo mais pedido de destaque,
o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.055 a 1.079/22 e as
Moções nº s 143 a 148/2022, com exceção das matérias destacadas . Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Roberta Stopa, Alexandre Araújo

Dauage, José Roberto Tasca, Éder Júlio Mota e Anísio Aparecido Felicetti. 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 em
ordem cronológica. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.058/2022 de
autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se
efetuar limpeza em três bueiros existentes na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves,
no cruzamento com a Rua Bahia, centro, e se existe algum cronograma para efetuar a
limpeza, haja vista que em períodos de chuva alaga os comércios existentes na
avenida citada. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador 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 1.059/2022 de autoria do
Vereador Cícero de Aquino que requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, sobre o cronograma do programa
"Ourinhos Sem Enchente", criado pelo Prefeito Lucas Pocay em 2018. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.068/2022 de autoria da
Vereadora Roberta Stopa que requer informações sobre o cumprimento das Leis
Municipais nº s 5.599/2011 e 6.555/2019. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora
Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº 1.069//2022 de autoria do Vereador Cícero de Aquino que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, se há
algum projeto ou cronograma para que sejam realizadas melhorias em toda a
estrutura e nos equipamentos, como troca de todo o tablado de percurso, pintura,
troca da areia, plantio de árvores no entorno, bem como manutenção para tapar as
erosões existentes no gramado do Cachorródromo localizado na Praça dos Burgueses,
no espaço exclusivo para cães. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Cícero de
Aquino. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Na sequência, fizeram o uso da palavra livre na
tribuna os Senhores Vereadores José Roberto Tasca, Nilce Araujo Garcia, Roberta
Stopa, Éder Júlio Mota, Alexandre Florencio Dias e Anísio Aparecido Felicetti. Fim
do horário do expediente, o Senhor Vereador Giovanni Gomes de Carvalho solicitou
a supressão do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos. O
Sr. 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 Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Giovanni Gomes de Carvalho, José Roberto

Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Raquel Borges Spada,
Roberta Stopa e Santiago de Lucas Angelo (onze Vereadores presentes). Havendo
número legal e estando na ordem do dia o Sr. Presidente informou que serão
colocados em deliberação do plenário o requerimento de urgência e as matérias
apresentadas à mesa. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou
o adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 21/2021,
de sua autoria, por quatro sessões ordinárias. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fosse consignada a presença do
Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage. Na sequência, foi colocado em discussão
o Requerimento nº 1.079/2022 de autoria da maioria dos Senhores Vereadores que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 62/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que institui no Município de Ourinhos o Programa de Aquisição
de Alimentos da Agricultura Familiar e dá outras providências. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com nove
votos favoráveis e dois votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o
Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho para atuar
como relator especial ao Projeto e suspendeu a sessão 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 62/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de autoria do Prefeito Municipal, que institui no Município
de Ourinhos o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 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 30 de
maio de 2022, Giovanni Gomes de Carvalho – Relator. Com o parecer favorável lido,
foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 60/2022. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 1/2022 do Prefeito
Municipal que dá nova redação ao art. 19 da Lei nº 2.544, de 01 de novembro de
1984. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com onze votos favoráveis. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal os
Senhores Vereadores José Roberto Tasca e Cícero de Aquino. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão por dez minutos. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade do
uso da palavra livre. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que a Segunda
Secretária assumisse a presidência. Reaberta a sessão, fez o uso da tribuna o Senhor
Vereador Éder Júlio Mota. Em seguida, a Senhora Presidente suspendeu a sessão para
que o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage assumisse a presidência para que a
mesma fizesse o uso da tribuna. Reaberta a sessão, fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que a
Segunda Secretária assumisse a presidência. Reaberta a sessão, fez o uso da palavra
livre o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage. Não havendo mais orador inscrito para
o uso da tribuna, a Senhora Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Décima 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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