ATA DA TRIGÉSIMA 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 décimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às
dezoito horas e dezenove 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
Trigésima 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, Ronaldo Cachoni Zanchetta,
Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão
ordinária em votação as Atas da Vigésima Nona Sessão Ordinária e da Quinta Sessão
Extraordinária, APROVADAS por unanimidade. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Juliana Nogueira. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maria do Carmo Veiga. O
Sr. Presidente também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Mané
Jardim 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. 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: Pedido de
agradecimento referente ao apoio e atuação dados pela Câmara Municipal pelo
retorno dos serviços do IAMSPE na cidade de Ourinhos, bem como convite para
participação de audiência pública no dia 15 de setembro de 2022 (quinta-feira), às
19h00, nesta Casa de Leis.
Leis O ofício lido 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. Dando continuidade, o Sr. Presidente informou que
foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº
25/2022 do Prefeito Municipal que acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº
1.025, de 13 de março de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº 26/2022 oriundo do Chefe do Executivo que dispõe sobre a
desnecessidade de cargos e a criação de cargo no Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto
de Lei Complementar nº 27/2022 proveniente do Prefeito Municipal que dispõe
sobre o serviço e a taxa de coleta de lixo no Município de Ourinhos, e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº 28/2022 do Chefe do Executivo que
dispõe sobre a reestruturação dos cargos Comissionados da Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar
nº 29/2022 de autoria do Prefeito Municipal que altera os Anexos I, III, e IV da Lei
Complementar nº 1.037, de 24 de maio de 2019, que dispõe sobre reestruturação do
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos e dá outras providências, alterada pela Lei Complementar 1.046, de 16 de
julho de 2019, que dispõe sobre a revogação da outorga dos serviços de limpeza
pública à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE e dá outras
providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes
para elaboração dos respectivos pareceres conforme determina o Regimento Interno
desta Casa de Leis. Logo após, foram apresentadas as matérias relativas à 30ª Sessão
Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.382/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 1.206/2022, que requer informações sobre o projeto e
o cronograma de execução de recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapa-buracos” em todo o bairro Jardim Santa Felicidade II. 1.383/22 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma para implantação e manutenção de
bueiros e/ou boca de lobo na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho - Parque Minas
Gerais. 1.384/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para
instalação de iluminação pública na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho - Parque Minas
Gerais. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.385/22 Requer informações sobre a possibilidade de se instituir o "Programa de Incentivo à
Capacitação e Especialização Profissional" aos servidores efetivos da Prefeitura
Municipal. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.386/22 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando melhorias no
trânsito da Rua Euclides da Cunha, no trecho entre a Avenida Gastão Vidigal e a Rua
Francisco Romero, devido às diversas ocorrências de acidentes no local em
consequência de manobras complexas de caminhões de descarga no supermercado
daquela região. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.387/22 Requer informações sobre o projeto e o cronograma de instalação de iluminação
pública na Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra. Requerimento do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 1.388/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se construir uma sala anexa à EMEI "Profa. Maria José Ferreira (Mazé)", no

Jardim das Paineiras, para ser utilizada como núcleo de educação infantil (creche),
visando atender a demanda daquela região. Requerimentos da Vereadora Roberta
Stopa: 1.389/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 172/2022, que solicita
instalação de poste de iluminação pública nas rotatórias das Alamedas José
Leopoldino e João Smânia, no Jardim São Judas Tadeu. 1.390/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.272/2022, que solicita pintura de sinalização de trânsito
no cruzamento da Avenida Gastão Vidigal com a Rua Euclides da Cunha.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.391/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar o acompanhamento pela
Guarda Civil Municipal, no período das 22 às 6 horas, no Velório Municipal, visando
prestar assistência e segurança aos familiares durante a velação de seus entes
queridos. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.392/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.021/2022, que solicita construção de rampa para
acessibilidade e melhorias na calçada localizada à Avenida 9 de Julho, próximo ao nº
795. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. A
seguir, o Segundo Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.429/22 - Solicita substituição de três lâmpadas
inoperantes na Rua República, nas proximidades dos nº s 56 e 82, na Vila Odilon.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.430/22 - Solicita sinalização
de trânsito horizontal e vertical no balanção de concreto situado no cruzamento das
Ruas Osório Alves da Silva e João Hernandes, no Parque Minas Gerais. Indicação do
Vereador Valter do Nascimento: 1.431/22 - Solicita implantação de redutor de
velocidade (lombada ou tartaruga) na Rua Francisco Carlos de Arruda Leite, em
frente ao nº 177. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.432/22 Solicita recapeamento asfáltico em todas as ruas do Jardim Júlia. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.433/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Vereador Adelino Breve.
Indicação da Vereadora Roberta Stopa: 1.434/22 - Solicita pintura de sinalização
de solo e instalação de placas de trânsito que se façam necessárias em toda a extensão
da Avenida Arnaldo da Silva, no Conjunto Habitacional Caiuá, e em suas respectivas
ruas paralelas e perpendiculares. Indicação do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 1.435/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na
Rua Pedro Alexandre, próximo ao cruzamento com a Rua Milton de Abreu - Jardim
Vereda. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.436/22 Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Travessa Augusto José
de Andrade, em especial próximo ao nº 47, no Jardim Josefina. Indicação do
Vereador Valter do Nascimento: 1.437/22 - Solicita troca de lâmpada na Rua
Bartholomeu Diaz Martinês, defronte ao nº 251, na Vila Christoni. Dando sequência,
o Segundo Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 283/22 - De pesar pelo falecimento de Wesley de
Souza. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 284/22 - De pesar pelo
falecimento de Maria Madalena de Oliveira, mãe do ministro Adauto. Moção do
Vereador Abel Diniz Fiel: 285/22 - De pesar pelo falecimento de Jurandir de Jesus,
aos 72 anos. Moção dos Vereadores Anísio Aparecido Felicetti e Santiago de
Lucas Angelo: 286/22 – De pesar pelo falecimento de Maria Madalena de Oliveira,

mãe do ministro Adauto. 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. Não havendo pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em
discussão globalizada os Requerimentos nº s 1.382 a 1.392/2022 e a Moção nº
284/2022. Fez o uso da palavra a Senhora Vereadora Roberta Stopa. 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, o Sr. Presidente solicitou ao
Segundo Secretário se havia orador inscrito para o uso da tribuna. Fizeram o uso da
palavra livre os Senhores Vereadores Roberta Stopa e Giovanni Gomes de Carvalho.
Em seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência
apresentados: Requerimento nº 1.393/2022 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei Complementar nº 25/2022. 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 25/2022,
oriundo do Prefeito Municipal, que acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº
1.025, de 13 de março de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O
presente Projeto de Lei Complementar tem por objeto adequar a estrutura da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, devido os serviços de coleta
de lixo e limpeza pública que atualmente é executado pela Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos, revogado pela Lei Complementar nº 1.105, de 21 de dezembro
de 2021, estar retornando para a Prefeitura Municipal de Ourinhos, o que houve a
necessidade de ajuste junto à Secretaria. Assim sendo, solicitamos a apreciação do
Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022. Requerimento nº 1.394/2022
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2022.
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 26/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
desnecessidade de cargos e a criação de cargo no Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei Complementar tem por objeto a criação
do cargo de Manutencista Municipal, devido os serviços de coleta de lixo e limpeza
pública que atualmente é executado pela Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, revogado pela Lei Complementar nº 1.105, de 21 de dezembro de 2021,
estar retornando para a Prefeitura Municipal de Ourinhos, o que houve a necessidade
da criação do cargo em substituição aos cargos de Coletor de Lixo Domiciliar e
Reciclador, que serão integrados ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da

Prefeitura Municipal de Ourinhos. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto
em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno.
Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022. Requerimento nº 1.395/2022 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2022.
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 27/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o
serviço e a taxa de coleta de lixo no Município de Ourinhos, e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei Complementar O presente Projeto de
Lei Complementar tem por objeto adequar a estrutura da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agricultura, devido a revogação da outorga dos serviços de coleta
de lixo e limpeza pública pela Lei Complementar nº 1.105, de 21 de dezembro de
2021, serviços que atualmente são executados pela Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, e está retornando para a Prefeitura Municipal no próximo dia 19
de setembro de 2022, o que faz necessário o requerido ajuste junto à Secretaria.
Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de
urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 12 de
setembro de 2022. Requerimento nº 1.396/2022 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2022. 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 28/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
reestruturação dos cargos Comissionados da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: Trata-se de Projeto de Lei
Complementar com a justificativa de readequar a estrutura de cargos comissionados e
funções comissionadas da SAE, visado alteração da estrutura organizacional de forma
a atender necessidades da Autarquia, em especial, no que concerne às atividades de
Assessoramento, Direção, Chefia e Gerência, bem como atendimento ao apontamento
do TCE/SP quanto ao grau de escolaridade (SDG 32/2015). Assim sendo, solicitamos
a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no
Regimento Interno. Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022. Requerimento nº
1.397/2022. 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 29/2022, oriundo do Prefeito Municipal,
que altera os Anexos I, III, e IV da Lei Complementar nº 1.037, de 24 de maio de
2019, que dispõe sobre reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências, alterada
pela Lei Complementar 1.046, de 16 de julho de 2019, que dispõe sobre a revogação
da outorga dos serviços de limpeza pública à Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos - SAE e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de
Lei Complementar visa adequar o quadro de servidores efetivos da SAE após a
transferência dos serviços da Diretoria de Gestão de Resíduos para a Prefeitura
conforme Lei Complementar nº 1.114 de 18 de março de 2022 que prorrogou o prazo
de Vacatio legis da Lei Complementar nº 1.105 de 21 de dezembro de 2021 que
revogou a outorga do serviço de Coleta de Lixo e Limpeza pública à SAE e o

realinhamento de exigência de habilitação para condução de automóveis pelo cargo
de eletricista. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em
regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões,
em 12 de setembro de 2022. 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. 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, 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 apreciação do plenário os requerimentos de urgência lidos e as
matérias pautadas. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou o
adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei nº 21/2021 por quatro sessões
ordinárias. O Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.393/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 25/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que acrescenta
dispositivos na Lei Complementar nº 1.025, de 13 de março de 2019, que dispõe
sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO com dez votos favoráveis e quatro votos contrários. Aprovado
o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho 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 25/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, oriundo do Prefeito Municipal, que acrescenta dispositivos
na Lei Complementar nº 1.025, de 13 de março de 2019, que dispõe sobre a estrutura
organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências, declaro
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL
meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022,
Giovanni Gomes de Carvalho – Relator. Realizada a leitura do parecer, foi colocado
em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 25/2022. Ninguém querendo fazer
o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com nove votos
favoráveis e cinco votos contrários. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.394/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
desnecessidade de cargos e a criação de cargo no Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém

querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com
nove votos favoráveis e cinco votos contrários. Aprovado o requerimento de
urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Luiz Donizetti Bengozi 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 26/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, oriundo
do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a desnecessidade de cargos e a criação de
cargo no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal 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 12 de setembro de 2022, Luiz Donizetti Bengozi – Relator. Com o
parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar
nº 26/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal, APROVADO com nove votos favoráveis e cinco votos contrários. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 1.395/2022 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2022, proveniente do Chefe do
Executivo, que dispõe sobre o serviço e a taxa de coleta de lixo no Município de
Ourinhos, e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação nominal, APROVADO com nove votos favoráveis e cinco votos
contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia para atuar como relatora 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 da Relatora Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2022. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre o serviço e a taxa de coleta de lixo no 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 12 de
setembro de 2022, Nilce Araujo Garcia – Relatora. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 27/2022. Fizeram o uso
da palavra os Senhores José Roberto Tasca, Éder Júlio Mota, Roberta Stopa e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com nove votos favoráveis e
quatro votos contrários. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa
de voto o Senhor Vereador Éder Júlio Mota. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 1.396/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei Complementar nº 28/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a
reestruturação dos cargos Comissionados da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação nominal, APROVADO com nove votos favoráveis e cinco votos
contrários. 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 28/2022. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, oriundo do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a reestruturação dos cargos Comissionados da Superintendência de Água e
Esgoto 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 12 de setembro de 2022, Alexandre Florencio Dias – Relator.
Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 28/2022. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Roberta Stopa. Ninguém mais querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com nove
votos favoráveis e cinco votos contrários. Foi colocado em discussão o Requerimento
nº 1.397/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 29/2022, oriundo do Prefeito Municipal, que altera os Anexos I,
III, e IV da Lei Complementar nº 1.037, de 24 de maio de 2019, que dispõe sobre
reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências, alterada pela Lei Complementar
1.046, de 16 de julho de 2019, que dispõe sobre a revogação da outorga dos serviços
de limpeza pública à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação nominal, APROVADO com nove votos favoráveis e cinco votos contrários.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Abel
Diniz Fiel 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 29/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, oriundo do Prefeito Municipal, que altera os Anexos I, III, e
IV da Lei Complementar nº 1.037, de 24 de maio de 2019, que dispõe sobre
reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências, alterada pela Lei Complementar
1.046, de 16 de julho de 2019, que dispõe sobre a revogação da outorga dos serviços
de limpeza pública à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE 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 12 de
setembro de 2022, Abel Diniz Fiel – Relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 29/2022. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com
nove votos favoráveis e cinco votos contrários. Foi colocado em discussão o Projeto
de Lei nº 53/2022 do Prefeito Municipal que dispõe sobre a desafetação de imóvel
para ampliação do Centro de Serviços e dá outras providências. 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 por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 102/2022 da Vereadora Nilce Araujo Garcia que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Joanna Alzira Magosso José). 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. Fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Roberta
Stopa, Ronaldo Cachoni Zanchetta, José Roberto Tasca e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. 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 Trigésima 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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