ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 terceiro dia do mês de outubro 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 Trigésima Terceira 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, 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 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 da
Sra. Laura Fonseca Ribeiro, do Sr. Nilton dos Reis e do Sr. Gerson Correia. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento da Sra. Leonil Cerqueira Ferreira. O Senhor Presidente Santiago de
Lucas Angelo também prestou homenagem em memória da Sra. Eidi Ferrazoli.
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. O Senhor Presidente colocou em votação
a Ata da 32ª Sessão Ordinária de 2022, APROVADA por unanimidade. Em seguida, 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. Na sequência, o Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº 113/2022 de autoria dos Vereadores Roberta Stopa, Nilce Araujo Garcia e
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que institui o “Dia Municipal de Tereza de
Benguela e da Mulher Negra” e dá outras providências. Projeto de Lei nº 114/2022
do Prefeito Municipal que dispõe sobre a reserva de vagas às pessoas de baixa renda
nas modalidades desportivas de natação e hidroginástica, oferecidas pela Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer do Município e dá outras providências. A seguir,
foram apresentadas as matérias relativas à 33ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro

Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimento da Vereadora
Roberta Stopa: 1.426/22 - Requer informações sobre o cronograma de serviços de
sinalização de trânsito. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo:
1.427/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se retomar o REFIS
(Programa de Recuperação Fiscal) da SAE (Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos). Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.428/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento em
todas as salas dos núcleos de educação infantil do Município. Os requerimentos
apresentados serão apreciados no presente expediente. A seguir, o Segundo Secretário
realizou a apresentação das Indicações: Indicações do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.478/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Francisco
Robles Godoy, defronte à EMEF Jornalista Miguel Farah, no Jardim Ouro Verde.
1.479/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Gaspar Ricardo,
defronte ao n° 1.711, na Vila Nova Sá. Indicação do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.480/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Avenida
Jacinto Ferreira de Sá, em frente ao nº 767. Indicação do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.481/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Padre Rui Cândido
da Silva, defronte ao nº 1.232, poste 88102, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). O Sr. Presidente informou que as Indicações que acabam de ser
apresentadas serão encaminhadas a quem de direito, para as providências que
solicitam. Dando sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 302/22 - De pesar pelo
falecimento de João Carlos Leal (Conguinha). Moção dos Vereadores Abel Diniz
Fiel, Ronaldo Cachoni Zanchetta e Santiago de Lucas Angelo: 303/22 - De pesar
pelo falecimento de Gerson Dionísio Bezerra, aos 68 anos. Moção da Vereadora
Nilce Araujo Garcia: 304/22 - De congratulações e agradecimento ao Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Sr. Tiago Moreira,
pelos excelentes serviços prestados e pela idealização de um aplicativo inovador em
nosso Município, chamado “TURISMO EM OURINHOS”. Moções do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 305/22 - De pesar pelo falecimento de Evandro Braz.
306/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Rafael Hernandes (Bandeira Branca). As
moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto
as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Os requerimentos
apresentados serão deliberados na Ordem do Dia. O Senhor Presidente deu
continuidade à discussão e votação de forma globalizada (solicitada pelo Sr. Vereador
Éder Júlio Mota) dos Requerimentos nº s 1.408 e 1.425/2022 e das Moções nº s 293,
294 e 298 a 301/2022, remanescentes da 32ª Sessão Ordinária. Fizeram o uso da
palavra na sessão anterior os Senhores Vereadores Ronaldo Cachoni Zanchetta,
Giovanni Gomes de Carvalho, José Roberto Tasca, Abel Diniz Fiel, Alexandre
Florencio Dias e Alexandre Araújo Dauage. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foram colocadas em votação glogalizada as matérias, APROVADAS por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em deliberação as matérias da
presente sessão. 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. Não havendo pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em
discussão os Requerimentos nº s 1.426 a 1.428/22 e a Moção nº 304/22. Fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Roberta Stopa e Nilce Araujo
Garcia. 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. O Sr. Presidente consultou o
Segundo Secretário se havia orador inscrito para o uso da tribuna. Fez o uso da
palavra livre o Senhor Vereador Cícero de Aquino. Fim do horário regimental, o Sr.
Vereador Éder Júlio Mota solicitou do plenário a suspensão 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. 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, 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 solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
de urgência: Requerimento nº 1.429/2022 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 109/2022. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja apreciado em regime de urgência
especial de votação o Projeto de Lei nº 109/2022, do Chefe do Executivo, 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, solicita-se a apreciação do Projeto em questão, em regime
de urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 3 de
outubro de 2022, Nilce Araujo Garcia. Requerimento nº 1.430/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 110/2022. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 110/2022,
do Chefe do Executivo, 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 serão precedidas de justificativa do
cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei nº 4.320/64. Assim sendo,
solicita-se a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma
estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 3 de outubro de 2022, Nilce
Araujo Garcia. Requerimento nº 1.431/2022 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei nº 111/2022. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja apreciado em regime de urgência
especial de votação o Projeto de Lei nº 111/2022, do Chefe do Executivo, que
dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 2.000.000,00
(Dois milhões de reais) e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O presente
Projeto de Lei visa implementar diversas necessárias melhorias no município de
Ourinhos. Assim sendo, solicita-se a apreciação do Projeto em questão, em regime de
urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 3 de
outubro de 2022, Nilce Araujo Garcia. Requerimento nº 1.432/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 105/2022. Senhor Presidente,
REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja
apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei nº 105/2022,
de autoria do Vereador Alexandre Araujo Dauage (Alexandre Zóio), que institui o
incentivo à criação de “parklets” (vagas vivas) no Município e dá outras
providências. JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei, apresentado por este
Vereador, expõe que os “parklets” ajudam a recuperar o espaço público para o uso
coletivo e tornam ruas e bairros mais humanos e amigáveis. É a geração de espaço
para pessoas e não para carros. Por isso, sobre o asfalto pode ser colocada uma
plataforma equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis, aparelhos
de exercícios físicos, paraciclos ou outros elementos de mobiliário, com função de
recreação ou de manifestações artísticas. Assim sendo, solicita-se a apreciação do
Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento
Interno. Sala das Sessões, em 3 de outubro de 2022, Alexandre Araújo Dauage.
Realizada a leitura dos requerimentos de urgência, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Requerimento nº 1.429/2022 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 109/2022, do Chefe do Executivo, 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 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 109/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, do Chefe do Executivo, 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 3 de outubro

de 2022, Anísio Aparecido Felicetti - Relator. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 109/2022. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em
discussão o Requerimento nº 1.430/2022 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 110/2022. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos
regimentais, ouvido o douto Plenário, que seja apreciado em regime de urgência
especial de votação o Projeto de Lei nº 110/2022, do Chefe do Executivo, 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 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 110/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, do Chefe do
Executivo, 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 3 de outubro de 2022, Éder Júlio Mota –
Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
110/2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.431/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 111/2022.
Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, que seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de
Lei nº 111/2022, do Chefe do Executivo, que dispõe sobre abertura de Créditos
Adicionais Especiais no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de 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 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 111/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, do Chefe do Executivo, que dispõe sobre abertura de
Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de 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 3 de outubro de 2022, Fernando Rosini – Relator. Com o parecer favorável lido,
foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 111/2022. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº 1.432/2022 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei nº 105/2022, de autoria do Vereador Alexandre Araújo Dauage
(Alexandre Zóio), que institui o incentivo à criação de “parklets” (vagas vivas) no

Município e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação nominal, APROVADO com quatorze votos favoráveis. Por
contar com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação já lido em sessão
anterior, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 105/2022.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de voto o
Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor Presidente consultou o Primeiro Secretário se
havia algum orador inscrito para o uso da palavra. Fez o uso da palavra livre a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia. Logo após, o Sr. Presidente suspendeu a sessão para
que o Vice-Presidente Fernando Rosini assumisse a presidência da presente sessão.
Reaberta a sessão, continuaram com a palavra na tribuna livre os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Alexandre Florencio Dias, Alexandre Araújo Dauage e José
Roberto Tasca. 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 Terceira 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------

_________________
Santiago de Lucas Ângelo
Presidente
_______________________
Anísio Aparecido Felicetti
1º. Secretário

_________________
Fernando Rosini
Vice-Presidente
_____________________
José Roberto Tasca
2º. Secretário

