ATA DA VIGÉSIMA NONA 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 quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas
e quinze 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 Nona 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: Abel Diniz Fiel, Alexandre
Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, 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 e 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 via e-mail até, no máximo, às 22 horas de hoje, 05 de
setembro. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do requerimento protocolizado nesta Casa, sob nº 915/2022 de iniciativa do Sr.
Vereador Cícero de Aquino que solicita licença para interesses particulares a partir de
30/8/2022 nos termos do Artigo 235 Inciso Terceiro:“Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos Vereador Santiago de Lucas Angelo.
Cícero de Aquino, Vereador pelo Partido Republicanos, vem, REQUERER, com o
devido respeito, Licença para tratar de Interesse Particular pelo prazo de 32 (trinta
e dois) dias a partir de 30 (trinta) de agosto de 2022, com fundamento no inciso III
do Artigo 235 do Regimento Interno. Nesses termos, peço deferimento. Ourinhos/SP,
30 de agosto de 2022, Cícero de Aquino - Vereador.” Realizada a leitura do
requerimento protocolado sob nº 915/2022 nos termos do Artigo 235 Inciso III
combinado com o artigo 160, Inciso Décimo Segundo, bem como artigo 236,
constantes do Regimento Interno desta Casa de Leis, e combinado com o artigo 36,
Inciso Sexto, da Lei Orgânica do Município, coloco em discussão a solicitação que
requer licença de afastamento do cargo de Vereador para interesses particulares.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
por unanimidade. Tendo em vista a aprovação do pedido de licença do Vereador
Cícero de Aquino, o Senhor Presidente determinou à Secretaria da Casa a elaboração
do necessário Ato, com a publicidade da licença nos termos do que dispõe o

Regimento Interno da Câmara e os dispositivos da Lei Orgânica do Município.
Considerando a aprovação do pedido de licença do Vereador Cícero de Aquino, em
conformidade com o requerimento protocolado sob nº 915/2022, na presente sessão
ordinária, nos termos dos artigos 5º e 6º do Regimento Interno desta Casa de Leis, o
Senhor Presidente convidou o Senhor Ronaldo Cachoni Zanquetta, na condição de
suplente, para prestar o compromisso formal visando assumir a vaga do cargo de
Vereador desta Câmara. O Senhor Ronaldo Cachoni Zanchetta fez a entrega da
documentação exigida pela Lei à Mesa Diretora, anteriormente apresentada e com
aferição junto ao Secretário Geral da Câmara, nos termos da Lei Orgânica do
município e conforme determina o Regimento Interno e em seguida assinou o termo
de posse. O Sr. Presidente declarou empossado o Vereador Ronaldo Cachoni Zachetta
e solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do termo de posse: TERMO
DE POSSE DO VEREADOR RONALDO CACHONI ZANCHETTA. Aos cinco dias
do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Ourinhos, no
Plenário da Câmara Municipal de Ourinhos, situada na Rua do Expedicionário nº
1.550, durante a 29ª Sessão Ordinária, da 18ª. Legislatura, compreendida entre 1°.
de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2024, com a presença do Presidente da
Câmara, Vereador Santiago de Lucas Angelo, do Vice-presidente, Fernando Rosini,
do 1°. Secretário, Anísio Aparecido Felicetti, do 2º Secretário, José Roberto Tasca; e
dos Vereadores: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio
Dias, Éder Júlio Mota, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo Garcia, Roberta Stopa e Valter do
Nascimento, compareceu o Sr. Ronaldo Cachoni Zanchetta, suplente do partido
Republicanos, conforme convocação durante a presente Sessão Ordinária, para
tomar posse na forma do disposto no Regimento Interno desta Casa – Resolução n°.
04/1993, devido à licença concedida ao Vereador Cícero de Aquino. Após as
formalidades regimentais, fez a afirmação solene de bem desempenhar o mandato no
qual é investido neste momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso:
“PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO,
RESPEITANDO A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS E DEFENDENDO OS INTERESSES
DO MUNICÍPIO”. Para constar, eu, Anísio Aparecido Felicetti – 1º Secretário,
mandei lavrar o presente termo que, depois de lido, vai assinado pelo Presidente,
pelos Vereadores presentes e pelo Vereador hoje empossado. Ourinhos, 5 de
setembro de 2022. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Vereador
Ronaldo Cachoni Zanchetta. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Alexandre Araújo Dauage que também solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Cátia Rosália Maroco Ortega. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti que também solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento da Sra. Maria Madalena de Oliveira. O Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que fosse consignada a presença do Sr. Vereador
Ronaldo Cachoni Zanchetta. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Jurandi de Jesus. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Ronaldo Cachoni Zanchetta solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento do Sr. Wesley de Souza. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva fez o uso da palavra. Por questão de ordem, o

Sr. Vereador José Roberto Tasca fez o uso da palavra. O Senhor Presidente Santiago
de Lucas Angelo também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Maria Madalena de Oliveira. 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, foi colocada em votação a Ata da Vigésima Oitava 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 do ofício recebido. Expediente de Terceiros –
Correspondência recebida após a última sessão ordinária: Ofício do DEPUTADO
FEDERAL NILTO TATTO, solicitando que o Requerimento de iniciativa popular
referente à realização de plebiscito sobre a concessão da Superintendência de Água e
Esgoto – SAE seja colocado em votação por esta edilidade. O ofício ficará à
disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também,
após os despachos regimentais e processamentos de praxe, estará disponível para
consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em
pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada Vereador. O Sr. Presidente
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº
103/2022 do Vereador José Roberto Tasca que obriga os estabelecimentos comerciais
que trabalham com entregas de alimentos em Ourinhos a proceder a identificação da
sua empresa em seus coletes e/ou camisetas, e dá outras providências. Projeto de Lei
nº 104/2022 oriundo do Prefeito Municipal que estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Ourinhos para o exercício de 2023 e dá outras providências. Projeto de
Lei nº 105/2022 de autoria do Vereador Alexandre Araújo Dauage que institui o
incentivo à criação de "parklets" (vagas vivas) no Município e dá outras providências.
As matérias anunciadas serão encaminhadas à comissão competente para elaboração
do respectivo parecer conforme determina o Regimento Interno desta Casa de Leis.
Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a
leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos à
Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº 94, à Emenda nº 01
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº 97, e ao Projeto de Lei nº 102/2022, bem
como a leitura do parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente emitido ao Projeto de Lei nº 53/2022: Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação à Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº 94/2022 .
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador Fernando Rosini, ao Projeto de Lei nº 94/2022, de
sua iniciativa, que dispõe sobre denominação de via pública (Avenida José Rosini),
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, 1º de setembro 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 à Emenda nº 1
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº 97/2022. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Abel
Fiel, ao Projeto de Lei nº 97/2022, de sua iniciativa, que dispõe sobre denominação
de via pública (Estrada Wilson Lopes Pinheiro), 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, 1º
de setembro 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 102/2022. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Vereadora Nilce Araujo Garcia, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Joanna Alzira Magosso José), 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, 1º de setembro de 2022. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator;
Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei
nº 53/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
desafetação de imóvel para ampliação do Centro de Serviços e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado a opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2022. Giovanni Gomes de Carvalho –
Presidente-Relator, Cícero de Aquino Vice-Presidente e Fernando Rosini – Membro.
As Emendas cujos pareceres foram lidos serão votadas na presente sessão, uma vez
que seus respectivos projetos já estão na Ordem do Dia, enquanto os projetos poderão
ser encaminhados às demais comissões competentes ou inseridos na Ordem do Dia
das próximas sessões. Na sequência, foram apresentadas as matérias relativas à 29ª
Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
requerimentos: Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.376/22 Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de operação "tapaburacos" na Avenida Gastão Vidigal, defronte ao nº 915 (em frente ao ponto de
ônibus), no Jardim Matilde. 1.377/22 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma para instalação de iluminação pública em trecho da Estrada Vicinal
Fernando Antônio Paschoal, em atendimento ao protocolo de munícipe sob nº
11565/2022, conforme especifica. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa:
1.378/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.167/2022, que requer
informações sobre a justificativa e o embasamento técnico para a elaboração do
cronograma de supressão e poda de árvores no município de Ourinhos, previsto
através do Decreto nº 7.584/2022. Requerimentos do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 1.379/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à tomada de providências quanto ao trânsito de veículos que trafegam pela
Rua Santos Dumont, próximo à EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello", pois os

pedestres, principalmente alunos, encontram muita dificuldade para fazer a travessia
pela referida via pública. 1.380/22 - Requer informações sobre o cronograma para
instalação de lâmpadas de LED na área central do Município, especialmente nas
proximidades da Praça Melo Peixoto, Espaço Comercial "Alberto Matachana"
(Calçadão), Teatro Municipal Miguel Cury, etc. 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: 1.409/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em
postes na Rua Teciano Bressanim, defronte aos º s 32 e 56, no Parque Pacheco
Chaves. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.410/22 - Solicita
pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em todas as ruas do
Jardim São Carlos. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.411/22 Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Dr. José Ermírio de
Moraes, defronte aos nº s 566, 592, 612, 640 e 683 - Jardim Ouro Verde. 1.412/22 Solicita substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Virgílio Varago,
defronte ao nº 87 - Vila Vilar. 1.413/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante
em poste na Rua Ipiranga, defronte ao nº 306 - Vila Odilon. Indicação da Vereadora
Roberta Stopa: 1.414/22 - Solicita a recuperação do balanção de concreto no
cruzamento das Ruas Alice de Paula Machado e Antônio Guilherme da Silva - Vila
São José. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.415/22 - 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 EMEF "Pedagogo Paulo Freire" - Jardim São Carlos. 1.416/22 - Solicita
construção de balanção de concreto no cruzamento entre as Ruas José Barbieri e
Vicente Ernesto de Lucca - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.417/22 - Solicita
troca de lâmpada inoperante na Rua José Siqueira nº 86 - Conjunto Residencial de
Interesse Social Flamboyant. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.418/22 Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão do Conjunto
Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias:
1.419/22 - Solicita instalação de lâmpadas de LED na Rua 15 de Novembro, na
passagem do Carvoeiro da Vila Margarida. Indicações do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.420/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua
Ipiranga, esquina com a Rua República, na Vila Odilon. 1.421/22 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Otoni Felipe Soares, defronte ao
nº 181, no Jardim Matilde. 1.422/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante em
poste na Rua Fernando Sanches, defronte ao nº 13. 1.423/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Francisco Nunes de Mello nº 291, defronte
ao NEI "Jenny Moraes Ferreira de Sá". 1.424/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em três postes situados na Rua Pedro de Matos Vasconcelos, defronte ao
nº 68, no Loteamento Waldomiro Amaral Mello. Indicação do Vereador Fernando
Rosini: 1.425/22 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Pará, na Vila Christoni. Indicações do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho: 1.426/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na
Rua Profa. Maria José Ferreira, nas proximidades da entrada do clube recreativo do

SESI, devido ao intenso fluxo de crianças. 1.427/22 - Solicita implantação de
redutores de velocidade (lombadas) na Rua José Teixeira Penna, pois há intenso fluxo
de veículos que trafegam em alta velocidade pela via pública. 1.428/22 - Solicita
implantação de redutores de velocidade (lombadas) em pontos estratégicos da Rua 7
de Setembro, na Vila Margarida, devido ao intenso fluxo de veículos que trafegam
em alta velocidade pela referida via pública. Dando sequência, o Segundo Secretário
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Éder Júlio Mota:
267/22 - De congratulações à Giovana Tavares, por ser semifinalista entre 1.616
inscritos no festival FestVoz - SESI SP. Moção do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 268/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Cátia Rosalia Maroco Ortega.
Moção dos Vereadores Luiz Donizetti Bengozi e Alexandre Araújo Dauage:
269/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Cristiane Pedro de Almeida. Moção do
Vereador Éder Júlio Mota: 270/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Gerson
Bergamini. Moção do Vereador Fernando Rosini: 271/22 - De congratulações à
Denis Inked Tatoo, que há mais de 9 anos vem fazendo ótimos trabalhos e se
destacando no ramo de tatuagens. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
272/22 - De congratulações ao Escritório de Contabilidade Exatas, por ter
completado 8 anos de atividades. Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo:
273/22 - De pesar pelo falecimento da Cantora Marilene Galvão, da dupla sertaneja
As Galvão, aos 80 anos. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 274/22 - De pesar
pelo falecimento de Mauro Feliciano. Moções do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
275/22 - De pesar pelo falecimento de Alceu Antônio de Souza. 276/22 - De
congratulações e aplausos ao atleta Pedro Volpe de Jesus, da Associação Ourinhense
de Bem-Estar, pela dedicação e comprometimento no 5° Torneio Regional Pré-Mirim
a Sênior, realizado no Assis Tênis Clube, em Assis (SP), no dia 27 de agosto de 2022.
277/22 - De congratulações e aplausos ao atleta Joaquim Alexandre Martins, da
Associação Ourinhense de Bem-Estar, pela dedicação e comprometimento no 5°
Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, realizado no Assis Tênis Clube, em Assis (SP),
no dia 27 de agosto de 2022. 278/22 - De congratulações e aplausos ao atleta Antônio
José de Camargo Chiachia, da Associação Ourinhense de Bem-Estar, pela dedicação
e comprometimento no 5º Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, realizado no Assis
Tênis Clube, em Assis (SP), no dia 27 de agosto de 2022. 279/22 - De congratulações
e aplausos ao atleta Tiago Mattosinho Medeiros, da Associação Ourinhense de BemEstar, pela dedicação e comprometimento no 5° Torneio Regional Pré-Mirim a
Sênior, realizado no Assis Tênis Clube, em Assis (SP), no dia 27 de agosto de 2022.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 280/22 - De congratulações pelo
lançamento do Livro Comemorativo das Lojas CEM, rede varejista que completou 70
anos em julho deste ano. Moção da Vereadora Roberta Stopa: 281/22 - De
congratulações ao “1º Festival Rodrigo Donato”, organizado por André Gustavo,
Jorge do Mundo, Juliane Spina, Larissa Donato e Murilo Toloto. Moção do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 282/22 - De congratulações e aplausos à equipe do
Ourinhos Basquete, pela conquista do título de Campeão nos Jogos Regionais de
Marília. 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 Éder Júlio Mota 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 281/2022 de
congratulações ao “1º Festival Rodrigo Donato”, organizado por André Gustavo,
Jorge do Mundo, Juliane Spina, Larissa Donato e Murilo Toloto. Não havendo mais
pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s
1.376 a 1.380/2022 e as Moções nº s 267, 271, 272 e 276 a 282/2022 . Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores Roberta Stopa, Alexandre Araújo Dauage e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Não havendo mais quem queira se
manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação globalizada 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, o Sr. Presidente colocou em
deliberação a matéria destacada. Foi colocada em discussão a Moção nº 281/2022 da
Vereadora Roberta Stopa de congratulações ao “1º Festival Rodrigo Donato”,
organizado por André Gustavo, Jorge do Mundo, Juliane Spina, Larissa Donato e
Murilo Toloto. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Roberta Stopa e
Alexandre Florencio Dias. Não havendo mais quem queira se manifestar, foi
colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Na sequência, fez o uso da
palavra livre o Senhor Vereador Éder Júlio Mota. Não havendo mais 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. O Senhor
Presidente suspendeu a 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. Logo após 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, 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,
Ronaldo Cachoni Zanchetta, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento
(quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Sr. Presidente colocou em
discussão a Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) do Vereador Fernando Rosini ao
Projeto de Lei nº 94/2022, que dispõe sobre denominação de via pública (Avenida
José Rosini). Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocada em votação,
APROVADA por unanimidade. Com as alterações da Emenda aprovadas, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 94/2022 do Vereador Fernando Rosini
que dispõe sobre denominação de via pública (Avenida José Rosini). Ninguém
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti
solicitou a dispensa da leitura da redação final da Emenda por ter sido aprovada.

Atendendo a solicitação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti, o Sr. Presidente
colocou em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei
nº 96/2022 procedente do Vereador licenciado 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. Fizeram o uso da palavra as Senhoras Vereadoras
Roberta Stopa e Nilce Araujo Garcia. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra,
foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocada em discussão
a Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) do Vereador Abel Diniz Fiel ao Projeto de Lei nº
97/2022 que dispõe sobre denominação de via pública (Estrada Wilson Lopes
Pinheiro). Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocada em votação,
APROVADA por unanimidade. Com as alterações inseridas pela Emenda aprovadas,
foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 97/2022 de autoria do Vereador Abel
Diniz Fiel que dispõe sobre denominação de via pública (Estrada Wilson Lopes
Pinheiro). Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou a dispensa da leitura da redação final da Emenda por ter
sido aprovada. Atendendo a solicitação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti, o Sr.
Presidente colocou em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 98/2022 do Vereador Fernando Rosini que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Luiz Testa). Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2022 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. Fez o uso da palavra a Sra. Vereadora Roberta Stopa. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou aos funcionários da
Secretaria da Casa que distribuíssem as cédulas de votação para os Senhores
Vereadores. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada de votação para
que os Senhores Vereadores fossem depositando as cédulas de votação na urna. O
Senhor Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Éder Júlio Mota,
Giovanni Gomes de Carvalho e Valter do Nascimento junto à mesa para a apuração
dos votos. Realizada a contagem, o Sr. Presidente declarou REJEITADO o Projeto
de Decreto Legislativo nº 10/2022 com oito votos contrários. Logo após, foi
colocado em votação o 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. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado
em votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. 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
interrompeu o uso da tribuna livre para convocar os Senhores Vereadores, de acordo

com o art. 120 do regimento interno desta Casa de Leis, para a Quinta Sessão
Extraordinária, a ser realizada após o encerramento da presente sessão, para
apreciação dos Projetos de Lei nº s 106, 107 e 108. Em seguida, continuou fazendo o
uso da palavra livre o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage. 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 Nona
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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