ATA DA VIGÉSIMA OITAVA 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 vigésimo nono dia do mês de agosto 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 Vigésima Oitava 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 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 (treze 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 um
minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Zene Soroshi, do Sr. Edson Garcia
Lourenço e do Sr. Mauro Feliciano. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio
Mota solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Gerson Bergamini. Por
questão de ordem, a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Zene Soroshi. O Senhor Presidente solicitou que
fosse consignada a presença do Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento da Sra. Cristiane Almeida. O Sr. Presidente também solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Mauro Feliciano e atendendo os pedidos
dos Senhores Vereadores, 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, o Sr. Presidente comunicou aos Senhores Vereadores
que, em razão do feriado em 7 de setembro, bem como da suspensão de expediente
nos dias 8 e 9 de setembro, as matérias para a Trigésima Sessão ordinária deverão ser
registradas na secretaria até, no máximo, às 22 horas do dia 05 de setembro, segundafeira. Em seguida, foi colocada em votação a Ata da Vigésima Sétima Sessão
Ordinária, 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 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. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro

Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Ofício N°
0399/2022-OFC-DR7, proveniente do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM, em resposta ao Requerimento Nº 1.233/2022, de autoria do Vereador
Anísio Felicetti. Ofício Nº 176/13/2022 – 31ºBPMI, da POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, em resposta ao Requerimento Nº 1.259/2022, do
Vereador José Roberto Tasca. Ofício Nº 120/2022 – GAB/SAE, proveniente da
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, em resposta ao Requerimento Nº
668/2022, de autoria da Vereadora Roberta Stopa. Ofício Nº SMPF-158/2022, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, encaminhando Boletins de Caixa e
Diários da Tesouraria, referentes ao período de 01/07/2022 à 29/07/2022, com os nº s
de 124 até 144. 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. Dando continuidade, o Sr. Presidente informou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 99/2022 do Prefeito
Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.702, de 30 de novembro de 2021,
que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Prefeitura Municipal de
Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº 100/2022 do Prefeito
Municipal que altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da
Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº
101/2022 do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Especiais no valor de R$ 2.128.000,00 (Dois milhões, cento e vinte e oito mil reais) e
dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 24/2022 do Prefeito
Municipal que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de
2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos
e dá outras providências. Projeto de Resolução nº 8/2022 da Mesa Diretora que
dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder Legislativo ao Poder
Executivo e autoriza a baixa patrimonial. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Abel
Diniz Fiel solicitou a consignação da sua presença. O Senhor Presidente continuou
com a apresentação das matérias: Emenda nº 8/2022 do Vereador Fernando Rosini à
EMENDA nº 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº 94/2022, que dispõe sobre
denominação de via pública (Avenida José Rosini). Emenda nº 9/2022 do Vereador
Abel Diniz Fiel à EMENDA nº 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº 97/2022,
que dispõe sobre denominação de via pública (Estrada Wilson Lopes Pinheiro). As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração
dos respectivos pareceres conforme determina o Regimento Interno desta Casa de
Leis. Na sequência. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito – criada na forma do
Ato nº 16/2021, constituída através do Requerimento nº 920/2021 – destinada a
investigar a disseminação de notícias falsas (“Fake News”) contra membros do Poder
Legislativo, do Chefe do Poder Executivo e dos Servidores Públicos Municipais. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador José Roberto Tasca solicitou que fosse realizada
apenas a leitura das considerações finais do Relatório Final da Comissão Parlamentar

de Inquérito. O Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. O Primeiro Secretário realizou a leitura do relatório
final: “Relatório Final referente à Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar a disseminação de notícias falsas (‘Fake News’), contra membros do
Poder Legislativo, Chefe do Poder Executivo e de Servidores Públicos Municipais.
Considerações Finais – A Comissão Parlamentar de Inquérito, após realizado árdua
trabalho, longas pesquisas e análises do processo, considerando que uma das
funções principais de uma CPI após a conclusão das investigações é o
encaminhamento dos autos para o Poder Judiciário, os membros da comissão
decidiram pelo arquivamento da CPI, uma vez que o Processo 150257257.2021.8.26.0408 já se encontra no Ministério Público. Destarte, considerando os
compromissos assumidos e nada mais tendo a expor, declaramos encerrados os
trabalhos da referida Comissão Parlamentar de Inquérito. Ourinhos, 16 de junho de
2022. Alexandre Araújo Dauage – Presidente; Raquel Borges Spada – Relatora;
Alexandre Florencio Dias – Membro; Giovanni Gomes de Carvalho – Membro; Luiz
Donizetti Bengozi; Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; Nilce Araujo GarciaMembra e Murillo Antonio Pinheiro Nunes – Assessor para Assuntos Institucionais
da Mesa Diretora”. Realizada a leitura, foi colocado em discussão o Relatório Final
da Comissão Parlamentar de Inquérito – criada na forma do Ato nº 16/2021,
constituída através do Requerimento nº 920/2021 – destinada a investigar a
disseminação de notícias falsas (“Fake News”) contra membros do Poder Legislativo,
do Chefe do Poder Executivo e dos Servidores Públicos Municipais. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Com a aprovação do Relatório Final da CPI, o Sr. Presidente
determinou à Secretaria da Casa as providências constantes do relatório, de acordo
com o aprovado pelo plenário. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que fizesse a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e
Redação emitidos aos Projetos de Lei nº s 91, 92, 93, 96 e 98/2022, bem como ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2022: Parecer do Relator da Comissão de Justiça
e Redação ao Projeto de Lei nº 91/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021,
que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA – 2022 a 2025) da Prefeitura Municipal de
Ourinhos – PMO e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que
me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Comissões, 25 de agosto de 2022, Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
92/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera os Anexos V e VI da
Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro de 2022 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos – PMO e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como
Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que

me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor
Juízo. Sala das Comissões, 25 de agosto de 2022, Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
93/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil
reais) e dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado
opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 25 de agosto de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator;
Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer
do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 96/2022. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Cícero de Aquino, que institui no Calendário Oficial de
Eventos do Município o “Dia da Poesia”, a ser comemorado anualmente no dia 22 de
setembro, 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, 25 de agosto
de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias –
Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 98/2022. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador
Fernando Rosini, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Luiz Testa), 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, 25 de agosto de 2022, Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente
e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da vereadora
Roberta Stopa, que institui Diploma Comemorativo ao Jornal Debate, a ser outorgado
ao importante veículo de comunicação, em comemoração aos 45 anos de atividades,
atuando contra quaisquer tipos de censura, sempre em busca da confirmação das
informações e da valorização da democracia, cultura, ciência, livre-iniciativa,
igualdade, pluralidade e direitos humanos, 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, 25 de agosto de 2022, Anísio Aparecido Felicetti –
Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota –
Membro. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer favorável da
Comissão de Saúde e Assistência Social emitido ao Projeto de Lei nº 36/2022:
Parecer do Relator da Comissão de Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº
36/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de autoria da Vereadora licenciada Raquel Borges Spada, que cria o

"Encontro Municipal de Preparação para a Maternidade Segura" e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Saúde e
Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 26
de agosto de 2022, Éder Júlio Mota – Presidente-Relator e Valter do Nascimento –
Membro. Os projetos, cujos pareceres foram lidos, poderão ser encaminhados às
demais comissões competentes ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões.
Na sequência, foram apresentadas as matérias relativas à 28ª Sessão Ordinária de
2022. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.360/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir ou realizar melhorias na rotatória
entre a Estrada Vicinal Fernando Antônio Paschoal (Estrada da CESP) OUR-030 e a
Estrada OUR-135, na Fazenda Velha. 1.361/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 976/2022, que solicita a realização de patrolamento e encascalhamento,
com urgência, na estrada do Kainty no bairro da Sobra, que liga a Igreja da Sobra à
estrada Chão Batido e ao barreiro do antigo Kainty. 1.362/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir ou melhorar os acostamentos na Estrada Vicinal
Fernando Antônio Paschoal (OUR-030). Requerimentos do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 1.363/22 - Requer informações sobre o atendimento ao
Requerimento nº 422/2022 e à Indicação nº 1.416/2021, que solicitam implantação de
redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na Rua Raphael Noschesi, no
Jardim Paris, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade. 1.364/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.014/2022, que solicita troca de lâmpadas
inoperantes em toda a extensão da Rua Raphael Noschesi, no Jardim Itamaraty.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.365/22 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, quanto ao
atendimento do Protocolo nº 26663/2022, aberto em 29 de julho de 2022.
Requerimento dos Vereadores José Roberto Tasca e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.366/22 - Requer informações do Governo Federal se existe a
possibilidade de se criar um auxílio a todos os atiradores do Tiro de Guerra.
Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.367/22 - Requer informações sobre
a diferença salarial entre os Professores Efetivos dos níveis I e II, da Rede Municipal
de Ensino, e os Professores Adjuntos dos níveis I e II, conforme Edital nº 01/2022,
publicado no Diário Oficial nº 1.656. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 1.368/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos e de Zeladoria, sobre quais providências serão tomadas com relação ao
descarte irregular de entulhos, restos de construção e galhadas em toda a extensão da
Rua OUR 347, situada entre o Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante e o
Jardim Santa Felicidade. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. A seguir, o Segundo Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.389/22 Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua João Moya Restoy, no Jardim
Paulista. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.390/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Pedro Alexandre, defronte ao nº 264,
nas proximidades do Supermercado Avenida, no Conjunto Habitacional Orlando

Quagliato. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.391/22 - Solicita, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, construção de balanção de
concreto na Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra, cruzamento com a Rua Vereador
Geraldo Bernardini - Parque Minas Gerais - 1ª Seção. 1.392/22 - Solicita, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, reposição de tampa em bueiro
na Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra, cruzamento com a Rua Vereador Geraldo
Bernardini. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.393/22 Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito (Cuidado,
Devagar Escola, Idoso, Deficiente Físico, Ônibus Escolar, PM e/ou Guarda
Municipal) defronte à EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim Europa. 1.394/22 - Solicita
pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em todas as ruas do
Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.395/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Antônio Lúcio de
Carvalho, no Jardim Santos Dumont. 1.396/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante
na Alameda José da Cruz Thomé, no Jardim Santa Fé. Indicação do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 1.397/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em
postes na Rua República, defronte aos nº s 1.246 e 1.256, na Vila Musa. Indicações
do Vereador José Roberto Tasca: 1.398/22 - Solicita substituição de lâmpada
inoperante na Rua Professor José Aparecido Gomes de Oliveira, defronte ao nº 28, no
Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 1.399/22 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante na Rua Manoel Joaquim Benatto, defronte ao n°
110, no Jardim Ouro Verde. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.400/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em
toda a extensão da Rua Hermínio Joaquim dos Remédios. Indicação do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 1.401/22 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua
Duque de Caxias nº 304, em frente ao Supermercado Avenida. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.402/22 - Solicito, com urgência, a
realização de pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito no
cruzamento das Ruas Prof. Francisco Dias Negrão e Ângelo Sedassari - Vila Boa
Esperança - 2ª Seção. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.403/22 - Solicita
troca de lâmpadas no cruzamento das Ruas Rafael Cassetari e José Corrêa Custódio,
próximo ao nº 243, nos postes 03/609 e 05/609. Indicações do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 1.404/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebramolas) na Rua Antônio Soares da Silva, em frente ao nº 12-20, no Jardim São Carlos,
visto o grande fluxo de veículos na referida via pública, colocando em risco a vida de
pedestres, principalmente, de alunos da EMEF “Pedagogo Paulo Freire”. 1.405/22 Solicita instalação de placa e pintura de sinalização do redutor de velocidade
(lombada) existente na Rua Antônio Soares da Silva, próximo ao cruzamento com a
Rua João Matias Graciano - João do Fórum, no Jardim São Carlos. Indicações do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.406/22 - Solicita troca de
lâmpada inoperante na Rua Maria de Paula Leite Moraes, defronte ao nº 485, no
Jardim Anchieta. 1.407/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Dimas
Franco de Arruda - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias: 1.408/22 - Solicita implantação
de redutor de velocidade (lombada), em pontos estratégicos, na Rua Dr. João Bento

Vieira da Silva Netto - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Dando sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas :
Moções do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 257/22 - De pesar pelo falecimento
do Sr. Wellington Rodrigo Antunes. 258/22 - De congratulações à Fiel Torcida
Ourinhos, pela linda iniciativa de proporcionar ao jovem corinthiano Luís Felipe a
chance de realizar seu sonho de conhecer o estádio do seu time do coração, o
Corinthians. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 259/22 - De pesar
pelo falecimento de Pedro Frederico. Moção dos Vereadores Nilce Araujo Garcia,
Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 260/22 - De
congratulações à Comissão da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil da OAB/SP
da 58ª Subseção da OAB de Ourinhos. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 261/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Celso Evangelista de Faria, aos
66 anos. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 262/22 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Ovídia Campos de Carvalho. Moção do Vereador Cícero de
Aquino: 263/22 - De pesar pelo falecimento de Edson Garcia Lourenço (Edinho da
Republiq). Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 264/22 - De
congratulações ao Supermercado La Villa, pelos 10 anos de excelentes serviços
prestados em nosso Município. Moção do Vereador Fernando Rosini: 265/22 - De
congratulações à Associação Cultural Fazenda Fama, conhecida popularmente como
“Biblioteca Lydia Frayze”, pela realização do 8º Concurso de Poesia, bem como
pelos excelentes serviços prestados à comunidade ourinhense em seus mais de 10
anos. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 266/22 - De congratulações e
aplausos à Sra. Elizabeth Corrêa Gomes, servidora pública aposentada, pelo
profissionalismo, competência e dedicação durante os 33 anos de serviços prestados
na Secretaria Municipal de Educação e Biblioteca Volante. As moções de
congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar
encontram-se aprovadas, na forma regimental. Por questão de ordem, 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. Fez pedido de
destaque a Sra. Vereadora Roberta Stopa da Moção nº 260/2022. Não havendo mais
pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão globalizada os
Requerimentos nº s 1.360 a 1.368/22 e as Moções nº s 258, 260 e 264 a 266/2022,
com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Roberta Stopa, José
Roberto Tasca. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente
Fernando Rosini assumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade
da discussão globalizada das matérias. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. 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. Em seguida, foi colocada em deliberação a

matéria destacada. Foi colocada em discussão a Moção nº 260/2022 de autoria dos
Vereadores Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva de congratulações à Comissão da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil da
OAB/SP da 58ª Subseção da OAB de Ourinhos. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Roberta Stopa, Nilce Araujo Garcia, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Alexandre Araújo Dauage. O Senhor Presidente suspendeu a
sessão para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo reassumisse a sessão.
Reaberta a sessão e ninguém mais querendo fazer o uso da palavra foi colocada em
votação a Moção nº 260/2022, APROVADA por unanimidade. Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência apresentados:
Requerimento nº 1.369/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei Complementar nº 24/2022. 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 Complementar nº 24/2022, oriundo
do Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 474, de 22 de
junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A proposta visa dar
atendimento a Lei Federal nº 14.431, de 03 de agosto de 2022, do Governo Federal,
referente à ampliação da margem de crédito consignado. Assim sendo, solicitamos a
apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no
Regimento Interno. Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022, Santiago de Lucas
Angelo e Giovanni Gomes de Carvalho. Requerimento nº 1.370/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 91/2022. 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 91/2022,
oriundo 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 presente Projeto de Lei, apresentado pela Prefeitura Municipal
de Ourinhos, atende o art. 3º da Lei nº. 6.702, de 30 de novembro de 2021, que prevê
a alteração do Plano Plurianual (PPA – 2022 a 2025), durante o período de Execução,
mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo. Assim sendo, solicitamos a
apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no
Regimento Interno. Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. Requerimento nº
1.371/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 92/2022.
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 92/2022, 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 de 2022 da Prefeitura Municipal de Ourinhos – PMO e
dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei, apresentado
pela Prefeitura Municipal de Ourinhos, atende o artigo 12 da Lei 6.703, de 30 de
novembro de 2021, o qual prevê que a abertura de créditos suplementares e especiais
dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de
justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei nº

4.320/64. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime
de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 29 de
agosto de 2022. Requerimento nº 1.372/2022 que requer urgência especial de votação
ao projeto de 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 93/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.200.000,00 (Hum
milhão e duzentos mil reais) e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A abertura
do respectivo crédito Adicional Especial é destinada à criação de dotação para
aquisição de Caminhão Prancha Auto Socorro e Caminhão Basculante, a fim de
auxiliar os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de
urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 29 de
agosto de 2022. Requerimento nº 1.373/2022 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei nº 99/2022. 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 99/2022, oriundo 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 presente Projeto de
Lei, apresentado pela Prefeitura Municipal de Ourinhos, atende o art. 3º da Lei nº.
6.702, de 30 de novembro de 2021, que prevê a alteração do Plano Plurianual (PPA –
2022 a 2025), durante o período de Execução, mediante Lei específica de iniciativa
do Poder Executivo. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão,
em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das
Sessões, em 29 de agosto de 2022. Requerimento nº 1.374/2022 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº 100/2022. 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 100/2022,
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.
Justificativa: O presente Projeto de Lei, apresentado pela Prefeitura Municipal de
Ourinhos, atende o artigo 12 da Lei 6.703, de 30 de novembro de 2021, o qual prevê
que a abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de
recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento
e do reforço das dotações, nos termos da Lei nº 4.320/64. Assim sendo, solicitamos a
apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no
Regimento Interno. Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. Requerimento nº
1.375/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 101/2022.
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 101/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de
Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 2.128.000,00 (Dois milhões, cento e
vinte e oito mil reais) e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O Crédito

Adicional Especial será destinado a suprir o pagamento para atender a Emenda
Constitucional 120/2022, que dispõe sobre a responsabilidade financeira da União na
política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de
agente comunitário de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE). Assim
sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na
forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 29 de agosto de
2022. Não havendo orador inscrito para o uso da palavra livre e fim do horário
regimental o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou do plenário a supressão do
intervalo regimental. O Senhor Presidente colocou em deliberação o pedido,
APROVADO por unanimidade. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Roberta
Stopa solicitou do plenário a suspensão da sessão por cinco minutos. Reaberta a
sessão e aceita a continuidade dos trabalhos legislativos, o Sr. 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. Dando continuidade, 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 1.369/2022 de autoria dos
Vereadores Santiago de Lucas Angelo e Giovanni Gomes de Carvalho que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 24/2022, oriundo
do Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 474, de 22 de
junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador
Alexandre Florencio Dias para atuar como relator especial ao Projeto e suspendeu a
sessão pelo espaço de tempo necessário 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 Complementar nº 24/2022. Senhor Presidente,
após analisar a matéria supra, oriundo do Prefeito Municipal, que altera dispositivo
da Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá outras providências, declaro
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL
meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022,
Alexandre Florencio Dias – Relator. Realizada a leitura do parecer, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 24/2022. Fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 1.370/2022 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 91/2022, oriundo 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 quatorze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência, e por já contar com parecer favorável da Comissão de
Justiça e Redação o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
91/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.371/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 92/2022,
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 de 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 quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de
urgência e por já contar com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o
Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 92/2022. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 1.372/2022 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº 93/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.200.000,00 (Hum
milhão e duzentos mil reais) e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência e por já contar com parecer
favorável da Comissão de Justiça e Redação o Sr. Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 93/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado
em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 1.373/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 99/2022, oriundo 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 quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência,
o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti para atuar
como relator especial ao Projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo
necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Segundo
Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de
Lei nº 99/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, oriundo 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 29 de agosto de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Relator.
Realizada a leitura do parecer, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
99/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.374/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 100/2022,

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.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência,
o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Éder Júlio Mota para atuar como relator
especial ao Projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário 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 100/2022. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, 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, declaro nada ter a opor
quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo
melhor juízo. Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022, Éder Júlio Mota – Relator.
Realizada a leitura do parecer, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
100/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.375/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 101/2022,
oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Especiais no valor de R$ 2.128.000,00 (Dois milhões, cento e vinte e oito mil reais) e
dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Aprovado o
requerimento de urgência, o Senhor Presidente nomeou o Sr. Vereador Fernando
Rosini para atuar como relator especial ao Projeto e suspendeu a sessão pelo espaço
de tempo necessário 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 101/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra,
oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Especiais no valor de R$ 2.128.000,00 (Dois milhões, cento e vinte e oito mil reais) e
dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões,
em 29 de agosto de 2022, Fernando Rosini – Relator. Realizada a leitura do parecer,
foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 101/2022. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 95/2022 do Vereador Cícero de Aquino
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Cícero de Aquino Marques).
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, o
Senhor Presidente consultou o Segundo Secretário se havia algum orador inscrito
para o uso da palavra. Fez o uso da tribuna livre a Senhora Vereadora Nilce Araujo
Garcia. O Sr. Presidente suspendeu a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse
a presidência. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade do uso da palavra livre.
Fizeram o uso da tribuna os Senhores Vereadores José Roberto Tasca, Cícero de
Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Éder Júlio Mota e Abel Diniz Fiel.

O Sr. Presidente suspendeu a sessão para que o Segundo Secretário assumisse a
presidência para que o mesmo pudesse fazer o uso da palavra livre. Reaberta a
sessão, fez o uso da tribuna o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti. 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 Oitava
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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