ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e José Roberto Tasca
Ao quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e
dezessete minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Vigésima Segunda 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, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Cícero de Aquino solicitou que fosse acrescentado ao final da sessão o tempo de
dezesseis minutos devido o atraso no início. Em seguida, o Senhor Vereador Cícero
de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Nelson dos Anjos.
Atendendo o pedido do Senhor Vereador, o Sr. Presidente declarou um minuto de
silêncio com os profundos sentimentos dos membros desta Casa de Leis a todos os
familiares e amigos do munícipe citado. Considerando ausência por licença aprovada
na sessão anterior da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada em conformidade com o
requerimento protocolado sob nº 690/2022 e tendo em vista o Ato nº. 11/2022,
publicado no Diário Oficial do Município em 28 de junho, nos termos dos Artigos 5º.
e 6º. do Regimento Interno desta Casa de Leis, foi realizada posse ao cargo de
vereador suplente do Sr. Abel Diniz Fiel para prestar o compromisso formal visando
assumir a vaga do cargo de vereador desta Câmara Municipal, bem como, em ato
contínuo, eleição para cargo vago da Mesa Diretora (Segunda Secretaria), visando a
escolha de novo/nova membro para composição da mesma. Logo após, o Sr. Abel
Diniz Fiel assinou o Termo de Posse e também foram colhidas as assinaturas dos
demais Vereadores. O Sr. Presidente declarou empossado o Sr. Abel Diniz Fiel ao
cargo de Vereador desta Casa Legislativa. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Abel
Diniz Fiel solicitou a consignação da sua presença na presente sessão ordinária e fez
o uso da palavra para agradecimento. Após a leitura do Termo de Posse do Sr.
Vereador Abel Diniz Fiel, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para
que o Vereador interessado em concorrer à vaga da Segunda Secretaria da Mesa
Diretora pudesse protocolar a candidatura junto ao Departamento Técnico

Legislativo. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que, para
cumprimento do que determina o Artigo 26 do Regimento Interno, visando completar
o Biênio 2021/2022, que se encerra em 31 de dezembro de 2022, foi apresentado à
mesa o nome do Sr. Vereador José Roberto Tasca para concorrer à vaga do Segundo
Secretário. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
chamada de votação e em seguida declarou APROVADO por unanimidade o nome do
Sr. Vereador José Roberto Tasca para ocupar a vaga da Segunda Secretaria da Mesa
Diretora. Na sequência, o Sr. Presidente convidou o Senhor Vereador José Roberto
Tasca para assumir a cadeira de Segundo Secretário. Dando continuidade, foram
colocadas em votação as Atas da Vigésima Primeira Sessão Ordinária e da Quarta
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 ao Segundo Secretário e
que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada
junto ao Segundo Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua
ausência, até o início da Ordem do Dia. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofício nº
918/2022 – SMG, de 29 de junho de 2022, proveniente da Prefeitura Municipal,
encaminhando os ofícios de respostas referentes aos Requerimentos nº s 769, 905,
992, 993, 1.046, 1.047, 1.064, 1.101 e 1.123/2022 do Vereador Alexandre Araújo
Dauage; Requerimentos nº s 855, 871, 872 e 996/2022 do Vereador Alexandre
Florencio Dias; Requerimentos nº s 322, 323, 340, 398, 440, 529, 552, 562, 585, 593,
596, 610, 623, 647, 653, 664, 689, 700, 735, 943, 944, 957, 976, 1.030, 1.048, 1.060,
1.063, 1.071, 1.082, 1.092 e 1.121/2022 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº s 143, 327, 367, 477, 765, 777, 792, 793, 906, 912, 952, 963, 975,
981, 1.058, 1.059, 1.062 e 1.069/2022 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos
nº s 809 e 1.076/2022 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos nº s 495, 908,
1.039, 1.040, 1.041, 1.042, 1.043, 1.073, 1.074 e 1.075/2022 do Vereador Fernando
Rosini; Requerimentos nº s 776, 929, 995, 1.044 e 1.109/2022 do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho; Requerimentos nº s 779, 810, 814, 882, 948, 1.028 e 1.081/2022
do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; Requerimentos nº s 473, 649,
695, 766, 783, 801, 877, 916, 917, 1.034 e 1.097/2022 do Vereador José Roberto
Tasca; Requerimentos nº s 535, 740, 768, 806, 807, 947, 955, 967, 990, 1.004, 1.055,
1.085, 1.096, 1.105, 1.120, 1.128 e 1.130/2022 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi;
Requerimento nº 1.093/2022 da Vereadora Nilce Araujo Garcia; Requerimentos nº s
1.099, 1.100 e 1.102/2022 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s
667, 756, 977 e 1.107/2022 da Vereadora Roberta Stopa; Requerimentos nº s 81, 91,
246, 288, 368, 381, 483 e 484/2022 do Vereador Santiago de Lucas Angelo;
Requerimentos nº s 780, 789, 934, 935, 936, 969, 972 e 1.083/2022 do Vereador
Valter do Nascimento. Ofício nº 15/2022 / Gerência de Serviços, da Superintendência
de Água e Esgoto de Ourinhos, que encaminha Processos de Compras e Serviços da
Autarquia referente ao mês de maio de 2022. A seguir, o Primeiro Secretário realizou
a leitura na íntegra do Ofício encaminhado à essa edilidade pela Associação dos
Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo: “Associação dos Oficiais de Justiça do
Estado de São Paulo. São Paulo, 27 de junho de 2022. Ilmo Sr. Alexandre Araújo

Dauage, Vereador da Cidade de Ourinhos. A Associação dos Oficiais de Justiça do
Estado de São Paulo - AOJESP - Entidade de Utilidade Pública, nos termos da lei no
1102, de 03 de Junho de 1951, tomou conhecimento da solicitação de criação de uma
Vara da Fazenda Pública ou da 4ª vara Cível no Fórum da Comarca de OurinhosSP. Agradecemos e parabenizamos a todos os envolvidos nesse trabalho de extrema
importância aos servidores do judiciário nessa Comarca e externamos o nosso
apoio, colocando-nos à disposição. Cássio Ramalho do Prado – Presidente
AOJESP”. O Senhor Presidente comunicou que 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 foi
apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2022 de
autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que concede o título de “Cidadão
Ourinhense” ao Sr. José Nunes Faria. O Senhor Presidente informou que a matéria
apresentada será encaminhada 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 do parecer
favorável da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 72/2022:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 72/2022 .
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Santiago de Lucas Angelo, que dispõe sobre
denominação de plataforma elevatória de acessibilidade do prédio da Câmara
Municipal (Plataforma Elevatória de Acessibilidade “Vereador Júlio Antônio Mori”),
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 junho
de 2022. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; 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. A seguir, foram apresentadas as matérias relativas à 22ª
Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimentos do Vereador Fernando Rosini: 1.173/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, sobre
a possibilidade de se realizar limpeza e roçada na área verde localizada na Rua
Milton de Abreu, nas proximidades do nº 278 - Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato, sendo que já foram feitos vários protocolos referentes a esses serviços.
1.174/22 - Requer informações, junto às secretarias responsáveis, sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na área verde situada na Rua Luiz Barone Jardim Veredas II. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 1.175/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se intensificar o patrulhamento da Guarda Civil
Municipal nas escolas do município, haja vista o grande número de brigas e
aglomerações desnecessárias que acabam coagindo pais e principalmente alguns
alunos. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.176/22 Requer informações sobre a possibilidade de ser feito o alargamento na passagem de

nível (linha férrea) da Rua Dr. João Bento Vieira da Silva Netto com a entrada para
direita no sentido de bairro-centro, entrando na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva,
pois com a retirada ou afastamento da guarita possibilitaria uma melhora significativa
no tráfego local de veículos, já que hoje o trânsito tem ficado caótico e assim que
liberada a moradia nos novos edifícios, a tendência é piorar ainda mais o tráfego.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.177/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar ampliação, reformas em geral e
pintura, na USF Jardim Josefina. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca:
1.178/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos sobre o
transporte público passar a ser por fretamento. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.179/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 31/2022,
que solicita instalação de iluminação pública na Rua Nelson Marcelino da Silva "Capitão" (estrada de terra) - Parque Pacheco Chaves. Requerimentos da Vereadora
Roberta Stopa: 1.180/22 - Requer informações sobre os projetos realizados no
Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU “Professor Alfredo Devienne Junior
(Dinho)”. 1.181/22 - Requer, através de abaixo-assinado dos moradores do
Residencial Recanto dos Pássaros, melhorias no Centro de Esportes e Artes
Unificados - CEU “Professor Alfredo Devienne Junior (Dinho)”. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 1.182/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, através do envio de cópias, contendo quais os medicamentos
que estão em falta na Rede Básica de Saúde do Município. 1.183/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, através do
envio de cópias, contendo detalhadamente o recurso que fora destinado pelo
Governador Rodrigo Garcia, no valor de 40 milhões de reais, e que seja
disponibilizado, também através de cópias, quais obras serão realizadas com este
recurso. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 1.184/22 - Requer
informações da Secretaria Municipal de Saúde com relação ao plano de combate ao
avanço da dengue em todos os bairros. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.185/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.803/2021, que
requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de manutenção nos
equipamentos da academia instalada no Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle", no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento da
Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.186/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se incluir o terreno público na Rua Pedro Migliari "Tico", anexo à
caixa d’água do Jardim São Silvestre, no projeto de construção de novas praças da
Prefeitura Municipal. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.187/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de água
potável e refrigerada na Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
Requerimentos do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.188/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando implantar mão única
de direção na Rua Lourenço Jorge - Vila São Luiz. 1.189/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de atendimento à Indicação nº 107/2022, que solicita
recapeamento asfáltico em todas as vias públicas do Jardim dos Bandeirantes,
aproveitando que os maquinários estão próximos realizando recapeamento no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Requerimento do Vereador Luiz

Donizetti Bengozi: 1.190/22 - Requer informações sobre a possibilidade da
renovação de equipamentos e veículos da equipe de sinalização viária, bem como
formação de mais uma equipe com pessoal, equipamento de pintura e transporte para
execução de serviços dessa natureza. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do requerimento de urgência apresentado: Requerimento nº 1.191/2022 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 63/2022. Senhor Presidente,
REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 63/2022,
oriundo do Prefeito Municipal, em que fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a proceder a desafetação de área verde e destiná-la para a construção de
Reservatório de Água Potável e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O referido
Projeto de Lei visa autorizar o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a
desafetação de área verde e destiná-la para a construção de Reservatório de Água
Potável, devido ao aumento populacional e a crescente falta na distribuição de água
potável. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de
urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 4 de
julho de 2022. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente enquanto que o de urgência será deliberado na Ordem do Dia. A seguir, o
Segundo Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.246/22 - Solicita substituição de lâmpada
inoperante na Rua Artibano Simeone, próxima ao nº 841, no Jardim Paris. 1.247/22 Solicita poda de árvore na Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt, próxima ao
nº 347, no Jardim Anchieta. 1.248/22 - Solicita poda de árvore na Rua José Luiz
Lemos Medalha, próxima ao nº 517, no Parque Minas Gerais. Indicações do
Vereador José Roberto Tasca: 1.249/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua
Júlio Francisco Correia, próximo ao nº 81, no Jardim Vale Verde. 1.250/22 - Solicita
troca de lâmpadas inoperantes na Praça Vicente Lopes, situada na Rua Francelina
Grossi Arcângelo - Jardim Eldorado. 1.251/22 - Solicita troca de lâmpadas
inoperantes na Travessa Francisco Militão Moreira, ao lado do nº 32 - Vila Sá.
Indicação da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.252/22 - Solicita retirada de
entulhos, em grande quantidade, que se encontram em um extenso percurso na
Estrada de Guaraiúva, sentido à ADAO. Indicações da Vereadora Roberta Stopa:
1.253/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Benedito Ignácio Pires, em
frente ao nº 51 - Jardim Flórida. 1.254/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na
Rua Antônio de Souza Vianna, em frente aos nº s 89, 99, 137, 213 e 219, no Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.255/22 - Solicita troca de lâmpadas
inoperantes na Rua Francisco Crespo, esquina com a Rua Zaida Pontara de Souza, em
frente ao nº 135 (ponto de ônibus), bem como entre as Ruas Telésphoro Tupiná e
Jairo Adalberto Bertaia, no Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Indicações do Vereador Valter do Nascimento: 1.256/22 - Solicita troca de
lâmpada inoperante na Rua Gaspar Ricardo, em frente ao nº 221. 1.257/22 - Solicita
troca de lâmpada inoperante na Rua Satoro Maeda, em frente ao nº 917 - Vila São
Luiz. 1.258/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Lourenço Jorge - Vila
São Luiz. Indicações do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.259/22 - Solicita
pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Vila Operária. 1.260/22 -

Solicita troca de lâmpadas queimadas na Avenida Feodor Gurtovenco - Distrito
Industrial Oriente Mori. Indicação do Vereador José Roberto Tasca: 1.261/22 Solicita remarcação de sinalização solo e instalação de placa (Carga e Descarga) na
Rua do Expedicionário, próximo ao nº 510 (Posto São José). Dando sequência, o
Segundo Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções da
Vereadora Roberta Stopa: 185/22 - De congratulações pelos sete anos do Jornal
Contratempo. 186/22 - De congratulações pelos 54 anos da APAE de Ourinhos,
comemorados em 19 de junho de 2022. Moção do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 187/22 - De congratulações ao UAL Mix Supermercados, pela sua
inauguração no dia 30 de junho, desejando sucesso aos proprietários e colaboradores.
Moção dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Luiz Donizetti Bengozi:
188/22 - De pesar pelo falecimento de André Luís Ferreira de Paula. Moção da
Vereadora Roberta Stopa: 189/22 - De apoio à Procuradora Gabriela Samadello
Monteiro de Barros, do município de Registro-SP. Moção do Vereador Fernando
Rosini: 190/22 - De congratulações ao Sr. Jerônimo Costa (Professor Lone), que há
mais de 48 anos dedica sua vida ao Futebol, sendo 32 anos em Ourinhos, formando
atletas e fazendo um ótimo trabalho social com nossas crianças e adolescentes.
Moção da Vereadora Roberta Stopa: 191/22 - De congratulações à festa junina da
APAE. Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 192/22 - De
congratulações ao 4x4 Estética Automotiva, pelos excelentes serviços prestados,
colaborando com o pleno desenvolvimento de nosso Município. Moção do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 193/22 - De congratulações à APAE - Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais, pela dedicação e paciência de todos os envolvidos,
após dois anos de pandemia, retornando às festividades presenciais, contando com a
presença dos familiares e alunos. Moção dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo
e Éder Júlio Mota: 194/22 - De congratulações à Cooperativa dos Motoristas de
Ourinhos (CMO), pela fundação da empresa de prestação de serviços no Município,
que disponibiliza uma nova opção profissional na área de transportes à comunidade
ourinhense, com motoristas cooperados de aplicativo (VIPCAR), oferecendo serviços
de Mobilidade Urbana de Qualidade, para melhor transportar seus passageiros com
um sistema inteligente e de excelência, que oferece conforto, modernidade,
eficiência, praticidade, segurança, agilidade e outras características originais, com o
slogan: "Vem Ser VIP você também". 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 Senhor Vereador Éder
Júlio Mota da Moção nº 194/22 e a Sra. Vereadora Roberta Stopa da Moção nº 185/22
Não havendo pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s 1.173 a 1.190/22 e as Moções nº s 185 a 187 e 189 a 194/2022.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva, José Roberto Tasca, Roberta Stopa e Giovanni Gomes de Carvalho. 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 do plenário as matérias destacadas da presente
Sessão em ordem cronológica. Foi colocada em em discussão a Moção nº 185/22 da
Vereadora Roberta Stopa de congratulações pelos sete anos do Jornal Contratempo.
Fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Roberta Stopa e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em
votação, APROVADA por unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº
194/22 de autoria dos Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Éder Júlio Mota de
congratulações à Cooperativa dos Motoristas de Ourinhos (CMO), pela fundação da
empresa de prestação de serviços no Município, que disponibiliza uma nova opção
profissional na área de transportes à comunidade ourinhense, com motoristas
cooperados de aplicativo (VIPCAR), oferecendo serviços de Mobilidade Urbana de
Qualidade, para melhor transportar seus passageiros com um sistema inteligente e de
excelência, que oferece conforto, modernidade, eficiência, praticidade, segurança,
agilidade e outras características originais, com o slogan: "Vem Ser VIP você
também". O Sr. Presidente suspendeu a sessão para que o mesmo pudesse fazer o uso
da palavra e solicitou ao Primeiro Secretário que assumisse a presidência. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Éder Júlio Mota.
O Sr. Presidente interrompeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas
Angelo reassumisse a sessão. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade da discussão
da moção. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Nilce Araujo Garcia,
Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota (tempo de fala cedido pelo Vereador Abel Diniz
Fiel), Giovanni Gomes de Carvalho e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em votação,
APROVADA por unanimidade. Antes da dar continuidade aos trabalhos legislativos,
o Senhor Presidente parabenizou o Sr. Vereador Valter do Nascimento pelo dia do seu
aniversário. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Éder Júlio
Mota. Em seguida, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Anísio
Aparecido Felicetti e Cícero de Aquino. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder
Júlio Mota solicitou do plenário a supressão do intervalo regimental. Não havendo
mais orador inscrito para o uso da palavra e fim do horário do expediente, o Senhor
Presidente colocou em votação o pedido, APROVADO por unanimidade. 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. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos. Reaberta a sessão, o Primeiro
Secretário realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do
quórum regimental para dar início à Ordem do Dia: Abel Diniz Fiel, Alexandre
Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de
Aquino, Éder Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti
Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter
do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Sr.

Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 1.191/2022 de autoria da maioria
dos Senhores Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 63/2022, oriundo do Prefeito Municipal, em que fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a proceder a desafetação de área verde e destiná-la para a
construção de Reservatório de Água Potável 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 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 63/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, oriundo do Prefeito Municipal, em que fica o Chefe do
Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a desafetação de área verde e
destiná-la para a construção de Reservatório de Água Potável 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 4 de
julho de 2022. Valter do Nascimento – Relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 63/2022 de autoria do Prefeito Municipal,
em que fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a
desafetação de área verde e destiná-la para a construção de Reservatório de Água
Potável e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 18/2022 de autoria da Vereadora Roberta Stopa que dispõe sobre a
autorização da presença de Doulas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, nas maternidades, casas de parto e hospitais de Ourinhos. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Roberta Stopa, Cícero de Aquino, Nilce Araujo
Garcia, José Roberto Tasca, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Éder Júlio Mota,
Roberta Stopa (aparte do tempo do Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva), Guilherme Andrew Gonçalves da Silva Ninguém mais querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação, REJEITADO com nove votos contrários e
cinco votos favoráveis. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa
de voto o Senhor Vereador Éder Júlio Mota. Foi colocado em discussão o Projeto de
Lei nº 59/2022 de autoria dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho, Alexandre
Araújo Dauage e Raquel Borges Spada que declara de utilidade pública a Associação
Amigos dos Surdos de Ourinhos e Região. 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, fez o uso da tribuna livre o Senhor Vereador
Anísio Aparecido Felicetti. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o
Primeiro Secretário assumisse a sessão. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade do
uso da tribuna livre. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de
Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Nilce Araujo Garcia, Éder Júlio
Mota, Abel Diniz Fiel, Alexandre Araújo Dauage e Giovanni Gomes de Carvalho.
Não havendo mais nenhum orador inscrito para explicação pessoal, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Vigésima Segunda 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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