ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 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 dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e
quatorze 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 Quarta 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. Em seguida, o Senhor
Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
João Luiz Quagliato. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. João Luiz Quagliato e do
Sr. Wilson Fernandes de Oliveira. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora
Roberta Stopa solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Antônio Nunes
da Horta. O Senhor Presidente também solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Francisca, sogra do assessor jurídico Murilo. 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. De antemão, o Sr. Presidente comunicou aos
Senhores Vereadores que, em razão do feriado em 12 de outubro, bem como da
suspensão de expediente nos dias 13 e 14 de outubro, as matérias para a Trigésima
Quinta Sessão Ordinária deverão ser registradas na secretaria via e-mail até, no
máximo, 8 horas do dia 11 de outubro. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
votação a Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária de 2022, 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. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos:
Ofício nº 0450/2022 / GIGOV / BU, da Caixa Econômica Federal – Gerência

Executiva de Governo Bauru, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei nº 9.452, de
20 de março de 1997, notificando a liberação de recursos financeiros em 06/10/2022,
no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), destinados ao município,
referentes à parcela do Contrato de Financiamento nº 0599677-53/2021, assinado em
10/09/2021, no âmbito do Programa FINISA, Modalidade FINISA – DESPESA DE
CAPITAL; Processo / Protocolo nº 1.008/2022-63, de 6 de outubro de 2022, da
Associação dos Diabéticos de Ourinhos – ADO , solicitando a doação do valor
correspondente ao duodécimo ou, ao menos, uma parte deste montante para a
Associação dos Diabéticos de Ourinhos – ADO, nos termos especificados; Ofício nº
023 / 2022 / GERÊNCIA DE COMPRAS, datado de 05/10/2022, da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, encaminhando os mapas
comparativos de compras de materiais e serviços referentes ao mês de setembro de
2022, nos termos especificados; Ofício DR7-0576/2022, do DER – Departamento de
Estradas de Rodagem, em resposta ao Ofício nº 33/5/2022, inerente ao Requerimento
nº 1.197/2022, de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, nos
termos especificados; Ofício SMPF – 171/2022, datado de 03/10/2022, da Secretaria
Municipal de Finanças, encaminhando Boletins de Caixa e os Diários de Tesouraria
referentes ao período de 01/08/2022 à 31/08//2022 com o nº 145 a 167
respectivamente, nos termos que especifica; Ofício DR7-0582/2022, do DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, em resposta ao Ofício nº 37/5/2021, inerente
ao Requerimento nº 888/2021, de autoria do Vereador Cícero de Aquino, nos termos
especificados; Processo / Protocolo nº 1.031/2022-38, de 10 de outubro de 2022, da
EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A, encaminhando resposta ao Ofício nº
48/2022, de autoria da Vereadora Roberta Stopa, que solicita a retomada da operação
do horário das 23h10 de Jacarezinho-PR para Ourinhos-SP, na forma que especifica;
Processo / Protocolo nº 1.033/2022-45, de 10 de outubro de 2022, da ROCAM
ESCOLTAS 2º Batalhão de Polícia de Choque PMESP , encaminhando carta de
agradecimento à ação e solidariedade inesquecível do povo e das autoridades da
cidade de Ourinhos, que não mediram esforços para ajudarem a vencer o trauma, no
acidente ocorrido no dia 10 de março de 1976, na Rodovia Raposo Tavares, na forma
que especifica. Os ofícios lidos 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 115/2022 de
autoria do Vereador Santiago de Lucas Angelo que institui no Calendário Oficial do
Município o mês "Abril Verde", para prevenção de acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais. Projeto de Lei nº 116/2022 de iniciativa do Vereador Giovanni Gomes
de Carvalho que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Servidor Claudio
Marcelo Farina). O Senhor Presidente informou que as matérias apresentadas serão
encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres,
conforme determina o Regimento Interno desta Casa de Leis. O Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos pareceres favoráveis da
Comissão de Justiça e Redação emitidos ao Projeto de Lei nº 112/2022 e ao Projeto

de Decreto Legislativo nº 12/2022. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 112/2022. 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 José Luiz
Soares), 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, 6 de outubro
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 12/2022. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
vereador Éder Julio Mota, que institui o “Diploma de Mérito Desportivo”, a ser
outorgado ao Esporte Clube Vila São Luiz, fundado no ano de 2009, pela conquista
do título de Tetracampeão do Campeonato Varzeano de Ourinhos – Série Especial, do
ano de 2022, em partida final que ocorreu no dia 11 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, 6 de outubro de 2022, Anísio
Aparecido Felicetti – Presidente-Relator, Alexandre Florencio Dias – Vice-Preside e
Éder Júlio Mota – Membro. Os projetos, cujos pareceres foram lidos, poderão ser
encaminhados às demais comissões competentes ou inseridos na Ordem do Dia das
próximas sessões. A seguir, foram apresentadas as matérias relativas à 34ª Sessão
Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 1.433/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação n° 1.317/2022, que solicita pintura de sinalização de trânsito na Rua
José Galvão, entre os nº s 319 e 384, bem como no cruzamento com a Travessa
Zulmira Fernandes Beltrami, na Vila Moraes. 1.434/22 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação n° 1.316/2022, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na
Rua José Galvão, entre os nº s 319 e 384, bem como no cruzamento com a Travessa
Zulmira Fernandes Beltrami, na Vila Moraes. 1.435/22 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação n° 232/2022, que solicita manutenção dos bebedouros da Praça José
Ferreira de Castro, bem como limpeza geral (roçada) na mesma. 1.436/22 - Requer
informações sobre o processo de terceirização do serviço de coleta de lixo domiciliar
e limpeza urbana. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.437/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 13/2022, que solicita
pavimentação asfáltica no trecho que liga a Rua Sebastiana Corrêa do Amaral com a
Avenida Arnaldo da Silva - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”. 1.438/22 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Inclusão, quanto à possibilidade
de aquisição de cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho, muletas e outros
acessórios afins. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.439/22 - Requer
informações, junto à Administração Municipal e à Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos e de Zeladoria, sobre a possibilidade de se instalar banheiros químicos na
Praça Ângelo Christoni (Praça dos Burgueses), haja vista a grande concentração de
populares no local aos finais de semana. 1.440/22 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se

implantar, com urgência, coleta de lixo por contêineres no Jardim Itaipava. 1.441/22 Requer informações, junto à Administração Pública Municipal, sobre a possibilidade
de se construir banheiros feminino e masculino na Praça Ângelo Christoni (Praça dos
Burgueses). Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.442/22 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de sinalização de
passagem de animais na Rua Jorge Silvestre, nas proximidades do 24T, visando evitar
acidentes no local. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
1.443/22 - Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de Ourinhos - CCO,
sobre a possibilidade de se incluir no itinerário dos ônibus de transporte público o
bairro Vida Nova Ourinhos, novo loteamento da Construtora Pacaembu.
Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 1.444/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Rua Domingos Bellei,
principalmente no cruzamento com a Rodovia Mello Peixoto, na Vila Nossa Senhora
de Fátima, uma vez que não há iluminação adequada e os pedestres atravessam por
ali, com dificuldades, pela barra de ferro que colocaram no final da rua.
Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.445/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar urbanização da área verde localizada
na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, próxima ao nº 533, no Jardim Ouro Verde.
1.446/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 750/2022, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma para execução de sinalização viária de
solo na Avenida Domingos Camerlingo Caló nº 1.746, em frente à Padaria Trigal.
1.447/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 967/2022, que requer
informações sobre o projeto e o cronograma para execução de sinalização viária em
toda a extensão da Avenida Domingos Camerlingo Caló. 1.448/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar parque infantil na praça onde ocorre
a Feira da Lua, localizada na Rua Maurício Biondo Netto nº s 495-567, no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante, e, ainda, com brinquedos adaptados às pessoas
portadoras de deficiência. 1.449/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
intensificar a ronda policial da Guarda Civil Municipal na Praça Dr. Raul Pires Netto,
na Vila Musa, principalmente nos finais de semana. Requerimento do Vereador
Valter do Nascimento: 1.450/22 - Requer informações sobre o cronograma para
realização de recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão
da Rua José Brandimarte, na Nova Ourinhos. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 1.451/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura e à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria,
sobre quando a nova empresa contratada pela atual gestão passará em todas as ruas
do Jardim Itaipava, haja vista que, conforme cronograma divulgado em redes sociais
do Prefeito, a coleta não chegou no referido bairro e sequer consta na relação
divulgada. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.452/22 Requer informações sobre o cronograma para substituir todas as lâmpadas
inoperantes no Município. Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias:
1.453/22 - Encaminha abaixo-assinado de munícipes solicitando redutor de
velocidade na Avenida Miguel Cury. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.454/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias no sistema de estacionamento de veículos em torno do Centro de Saúde Dr.

Hermelino Agnes de Leão (Postão). Requerimento do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 1.455/22 - Requer informações sobre o atendimento ao Requerimento nº
1.351/2021 e à Indicação nº 459/2021, que solicitam recapeamento asfáltico ou
operação "tapa-buracos" na Rua Porfírio Theodoro, próximo ao nº 343, ao lado do
"prédio torto", pois está repleta de buracos e com o asfalto deteriorado.
Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 1.456/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
implantar prontuário eletrônico na Rede Municipal de Saúde. Requerimento do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.457/22 - Requer informações sobre o
cronograma para execução dos serviços de pintura e repintura de sinalização de solo
na região do Fórum. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos
requerimentos de urgência apresentados: Requerimento nº 1.458/2022 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2022. Senhor
Presidente, REQUEIREMOS à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto
Plenário, que seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de
Decreto Legislativo nº 12/2022, de autoria do Vereador Éder Mota, que institui o
"Diploma de Mérito Desportivo", a ser outorgado ao Esporte Clube Vila São Luiz,
fundado no ano de 2009, pela conquista do título de Tetracampeão do Campeonato
Varzeano de Ourinhos - Série Especial, do ano de 2022, em partida final que ocorreu
no dia 11 de setembro. JUSTIFICATIVA: A proposta tem a finalidade de prestar uma
justa homenagem, mediante a concessão do “Diploma de Mérito Desportivo”, a ser
outorgado ao Esporte Clube Vila São Luiz, pela conquista do título de Tetracampeão
do Campeonato Varzeano – Série Especial, do ano de 2022. Assim sendo, solicita-se
a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no
Regimento Interno. Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2022. Requerimento nº
1.459/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 116/2022.
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 116/2022, do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Servidor Claudio Marcelo Farina).
JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei, apresentado pelo Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho, pretende a denominação da atual Rua 06, do Loteamento
Ourinhos Constante, prestando uma homenagem póstuma ao Sr. Claudio Marcelo
Farina. Assim sendo, solicita-se a apreciação do Projeto em questão, em regime de
urgência, na forma estabelecida no Regimento Interno. Sala das Sessões, em 10 de
outubro de 2022. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente enquanto que os de urgência serão deliberados na Ordem do Dia. A seguir,
o Segundo Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 1.482/22 - Solicita reparos no asfalto danificado pela SAE
(Superintendência de Água e Esgoto), proveniente de manutenção na rede de água
efetuada na Rua Almiro Cardoso Pereira, 95, na Vila Musa. Indicação do Vereador
José Roberto Tasca: 1.483/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade
(lombada) na Rua Francelina Grossi Archangelo, próximo ao nº 527, no Jardim
Eldorado. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.484/22 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante em poste na Rua Júlio Mori, defronte ao nº 572.

Indicação do Vereador José Roberto Tasca: 1.485/22 - Solicita implantação de
redutor de velocidade (lombada) na Estrada Municipal OUR- 2275, O, QDF, LT21,
Água do Jacu. 1.486/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante em poste na Rua
Osvaldo Godinho Sant'anna, em frente ao nº 255, na Vila Nossa Senhora de Fátima.
Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.487/22 - Solicita implantação
de redutor de velocidade (lombada) na Rua Henrique Terçariol, próximo ao
cruzamento com a Rua Maria Rosalina de Freitas Bertanha, na Vila Operária.
Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.488/22 - Solicita substituição de
lâmpada inoperante em poste na Rua Alexandre Rosa, defronte ao nº 171, no Jardim
Paulista. Indicação do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.489/22 - Solicita
implantação de redutor de velocidade (lombada) na Avenida Vitalina Marcusso, no
trecho entre a rotatória da Rua Paschoal Henrique e a rotatória da Rua Irineu Pereira
da Silva - Jardim das Paineiras. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.490/22 - Solicita pintura de sinalização de solo e instalação de placas de trânsito em
todas as ruas do Jardim São Jorge e bairros adjacentes, bem como instalação de
placas de trânsito em todas as ruas da Vila Operária e bairros adjacentes. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou a retirada da Moção nº
313/2022. Dando sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas: Moções do Vereador Cícero de Aquino: 307/22 - De pesar pelo
falecimento de Laura Fonseca Ribeiro. 308/22 - De pesar pelo falecimento de Gerson
Gomes Correa. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 309/22 - De
congratulações e aplausos aos alunos e ao professor Enzo, da EMEF "Prof. José
Alves Martins", pela vitória do handebol mirim nos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo - JEESP, realizado em Águas de Lindóia (SP). Moção do Vereador Santiago
de Lucas Angelo: 310/22 - De pesar pelo falecimento de Eide Ferrazoli. Moções do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 311/22 - De congratulações e aplausos ao
Chefe do Cartório Eleitoral Nelson Antonio Siqueira Júnior, da 313ª Zona Eleitoral
de Ourinhos-SP, pelos excelentes trabalhos realizados durante o 1º turno do pleito
eleitoral de 2022, considerando que não foram registradas intercorrências com
relação a excessivos atrasos ou de problemas com as urnas eletrônicas, sendo que
tudo transcorreu dentro dos limites da normalidade, ao contrário de grande parte do
país, estendendo, ainda, as congratulações a todos os mesários que atuaram e fizeram
dessas eleições um sucesso, possibilitando a todos os cidadãos ourinhenses o pleno
exercício do seu direito de voto, com tranquilidade. 312/22 - De congratulações e
aplausos à Juíza Eleitoral Bárbara Tarifa Mordaquine, da 82ª Zona Eleitoral de
Ourinhos-SP, pelos excelentes trabalhos realizados durante o 1º turno do pleito
eleitoral de 2022, considerando que não foram registradas intercorrências com
relação a excessivos atrasos ou de problemas com as urnas eletrônicas, sendo que
tudo transcorreu dentro dos limites da normalidade, ao contrário de grande parte do
país, estendendo, ainda, as congratulações a todos os mesários que atuaram e fizeram
dessas eleições um sucesso, possibilitando a todos os cidadãos ourinhenses o pleno
exercício do seu direito de voto, com tranquilidade. Moções do Vereador Cícero de
Aquino: 313/22 - De congratulações ao Sr. Leonardo Feitosa Marinho e à Sra.
Catharine Ferrazoli Feitosa Marinho, proprietários da Traty Vet Cosmética Animal
LTDA, pelos relevantes serviços prestados há mais de 14 anos, motivados pela

dedicação e paixão de todos os dias, para levar o que há de melhor para os pets
através de uma linha de produtos completa para higiene e embelezamento animal.
Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 314/22 - De congratulações e
aplausos à Chefe do Cartório Eleitoral Rafaela Benck Biagini, da 82ª Zona Eleitoral
de Ourinhos-SP, pelos excelentes trabalhos realizados durante o 1º turno do pleito
eleitoral de 2022, considerando que não foram registradas intercorrências com
relação a excessivos atrasos ou de problemas com as urnas eletrônicas, sendo que
tudo transcorreu dentro dos limites da normalidade, ao contrário de grande parte do
país, estendendo, ainda, as congratulações a todos os mesários que atuaram e fizeram
dessas eleições um sucesso, possibilitando a todos os cidadãos ourinhenses o pleno
exercício do seu direito de voto, com tranquilidade. 315/22 - De congratulações e
aplausos à Juíza Eleitoral Renata Ferreira dos Santos Carvalho, da 313ª Zona
Eleitoral de Ourinhos-SP, pelos excelentes trabalhos realizados durante o 1º turno do
pleito eleitoral de 2022, considerando que não foram registradas intercorrências com
relação a excessivos atrasos ou de problemas com as urnas eletrônicas, sendo que
tudo transcorreu dentro dos limites da normalidade, ao contrário de grande parte do
país, estendendo, ainda, as congratulações a todos os mesários que atuaram e fizeram
dessas eleições um sucesso, possibilitando a todos os cidadãos ourinhenses o pleno
exercício do seu direito de voto, com tranquilidade. 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. Não havendo pedido de destaque, o Sr.
Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.433 a 1.457/2022 e as
Moções nº s 309 e 311 a 315/2022. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Cícero de Aquino, Roberta Stopa e Alexandre Araújo Dauage. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente Fernando Rosini assumisse a
presidência. Reaberta a sessão, continuaram fazendo o uso da palavra livre os
Senhores Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e José Roberto Tasca. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo
reassumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade do uso da
palavra com os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Éder
Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel, Alexandre Florencio Dias,
Giovanni Gomes de Carvalho (utilizou o tempo como líder de partido), José Roberto
Tasca (utilizou o tempo como líder de partido), Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva (utilizou o tempo como líder de partido), Anísio Aparecido Felicetti (utilizou o
tempo como líder de partido) e Éder Júlio Mota (utilizou aparte do tempo do Sr.
Vereador Anísio Aparecido Felicetti). 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 colocou em
deliberação os requerimentos de urgência apresentados. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou do plenário o adiamento, por quatro
sessões ordinárias, da discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº
21/2021. O Senhor Presidente colocou em deliberação o pedido, APROVADO por
unanimidade. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão
o Requerimento nº 1.458/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 12/2022, de autoria do Vereador Éder Mota, que institui o
"Diploma de Mérito Desportivo", a ser outorgado ao Esporte Clube Vila São Luiz,
fundado no ano de 2009, pela conquista do título de Tetracampeão do Campeonato
Varzeano de Ourinhos - Série Especial, do ano de 2022, em partida final que ocorreu
no dia 11 de setembro. 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 lido na presente
sessão, foi colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2022
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Éder Júlio Mota, José Roberto
Tasca, Alexandre Araújo Dauage, Giovanni Gomes de Carvalho e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o Senhor
Presidente solicitou que fossem distribuídas as cédulas de votação aos Senhores
Vereadores. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Éder Júlio
Mota. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a chamada de votação para que os
Senhores Vereadores depositassem os votos na urna. Na sequência, o Senhor
Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Fernando Rosini, Valter do
Nascimento e José Roberto Tasca junto à mesa para realizarem a contagem dos votos.
Feita a apuração dos votos, o Senhor Presidente declarou APROVADO o Projeto de
Decreto Legislativo nº 12/2022 com quinze votos favoráveis. O Senhor Presidente
suspendeu a sessão por dez minutos. Reaberta a sessão, foi colocado em discussão o
Requerimento nº 1.459/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº 116/2022 procedente do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho, que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Servidor Claudio Marcelo Farina). Ninguém
mais 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 Luiz Donizetti Bengozi 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 116/2022. Senhor Presidente, após
analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador Gil Carvalho, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Servidor Claudio Marcelo Farina), declaro nada ter

a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu
Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2022, Luiz
Donizetti Bengozi – Relator. Com o parecer favorável lido, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 116/2022. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho. 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 Primeiro Secretário se
havia algum orador inscrito para o uso da palavra. Fizeram o uso da tribuna livre os
Senhores Vereadores Roberta Stopa e Cícero de Aquino. Não havendo mais nenhum
orador inscrito para explicação pessoal e de acordo com o art. 120 do Regimento
Interno desta Casa de Leis, o Sr. Presidente convocou os Senhores Vereadores para a
Sexta Sessão Extraordinária, a ser realizada após o encerramento da presente sessão,
para apreciação dos Projetos de Lei nº s 117, 118 e 119. O Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Trigésima Quarta 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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