ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA 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 novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e
dezesseis 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 Sétima 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 e Valter
do Nascimento (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em razão do Dia de Finados,
celebrado no dia 2 de novembro, o Presidente desta Casa Legislativa e em nome de
todos os Vereadores, solicitou um minuto de silêncio por solidariedade e respeito para
todos os familiares e amigos das 688 mil pessoas vítimas da COVID-19. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Davis Laperuta. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora
Roberta Stopa solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos da jovem Marieli
Carolina de Freitas David e da Sra Maria Amélia Varalto Arioso. 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, o Senhor Presidente retificou o
resultado da votação do Requerimento nº 1.488/2022, de autoria do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer informações sobre a possibilidade
de se enviar documento a esta edilidade, assinado por todos os secretários municipais,
informando sobre a qualificação dos nomeados em cada pasta, atestando que estão
aptos a exercer as funções para as quais foram designados, apresentado e votado na
Trigésima Sexta Sessão Ordinária. Após verificação do vídeo da sessão, constatou-se
que o requerimento em questão terminou REJEITADO, por 7 (sete) votos a 6 (seis)
ao contrário do que foi anunciado no momento da votação. Logo após, o Senhor
Presidente colocou em votação a Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária,
APROVADA por unanimidade. O Sr. 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.
Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do resumo dos ofícios recebidos. Ofício nº 1.263/2022 – SMG, de
21 de outubro de 2022, proveniente da PREFEITURA MUNICIPAL, encaminhando
os ofícios de respostas referentes aos Requerimentos nº s 1.283, 1.284, 1.379 e
1.380/2022 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimentos nº s 1.342, 1.360,
1.362, 1.391 e 1.404/2022 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº
s 1.193 e 1.350/2022 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº s 1.146 e
1.256/2022 do Vereador Fernando Rosini; Requerimentos nº s 1.341 e 1.388/2022 do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimento nº 675/2022 do Vereador José
Roberto Tasca; Requerimentos nº s 1.222, 1.264, 1.363, 1.376, 1.377, 1.382, 1.383,
1.384 e 1.387/2022 do Vereador Luiz Donizetti Bengozi; Requerimento nº
1.119/2022 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimentos nº s 379, 1.131,
1.314, 1.346, 1.347, 1.389, 1.390, 1.392 e 1.405/2022 da Vereadora Roberta Stopa;
Requerimentos nº s 1.399 e 1.400/2022 do Vereador Ronaldo Cachoni Zanchetta;
Requerimento nº 1.386/2022 do Vereador Santiago de Lucas Angelo. 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.
O Sr. Presidente informou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Lei nº 121/2022 do Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da Lei
nº 6.702, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA 2022 a 2025), da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 122/2022 do Prefeito Municipal que altera os Anexos
V e VI da Lei n° 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022, da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - SAE e dá outras providências. Projeto de Lei nº 123/2022 do
Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$ 2.139.000,00 (dois milhões cento e trinta e nove mil reais) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 124/2022 do Vereador Éder Júlio Mota que garante a
reserva de vagas na mesma instituição de ensino municipal (infantil ou fundamental)
a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº 31/2022 do Prefeito Municipal que
altera o art. 30, inclui o art. 31 e o Anexo IX na Lei Complementar nº 1.134, de 14 de
setembro de 2022 que dispõe sobre a reestruturação dos Cargos Comissionados da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências. O Senhor
Presidente informou que os Projetos lidos serão encaminhados 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 aos Projetos de Lei nº s 113, 114 e 115/2022, bem como ao Projeto
de Lei Complementar nº 30/2022: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 113/2022. Senhor Presidente, após realizadas as

indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa das Vereadoras
Roberta Stopa e Nilce Araujo Garcia e do Vereador Guilherme Gonçalves, que
institui o “Dia Municipal de Tereza de Benguela e da Mulher Negra” e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 27 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 Lei nº 114/2022. Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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, 27 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 Lei nº 115/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa 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, 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, 27 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 Lei Complementar nº 30/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre o Perímetro Urbano do Município e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 27 de
outubro de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre
Florencio Dias - Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Os Projetos, cujos
pareceres acabam de ser lidos, poderão ser encaminhados às demais comissões
competentes ou inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. Em seguida, foram
apresentadas as matérias relativas à 37ª Sessão Ordinária de 2022, O Primeiro
Secretário realizou a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.538/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se
efetuar melhorias na infraestrutura, bem como recapeamento asfáltico, reperfilamento
ou operação "tapa-buracos" em rotatória situada no cruzamento das Ruas Profa.
Maria José Ferreira, Maria Budai e Sebastião Simião de Souza; bem como se há
cronograma previsto de tais melhorias no local. 1.539/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação n° 624/2018, que solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico

em toda a extensão das Ruas Julia Budai, Graciano Raccanello e Etelvina Gonçalves
Penna - Jardim Tropical. 1.540/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
166/2022, que reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nº s 315/2019 e 829/2018,
que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão das Ruas Oraldo Varalta, Daniel Leite, José Marreira de Souza,
Antônio Dias Ferraz, Manoel Rodrigues, João Bruzarosco, Três, Alice Teixeira de
Oliveira e Profa. Maria José Ferreira, bem como da Alameda Laurindo Lopes.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.541/22 - Requer
informações quanto à possibilidade de se revitalizar a Praça do Esportista Oswaldo
Lazarini, no Jardim Matilde, com instalação de playground, academia da saúde,
iluminação a LED, pista de caminhada, campo de areia, quiosques e plantio de
grama. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.542/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, as Indicações nº s 271/2021 e 538/2020, que solicitam recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Nelson Minucci e das Avenidas Presidente Goulart, Santino Brianezi e Perimetral
Dois. 1.543/22 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n° s 1.668/2017, 614/2018
e 316/2019, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão do Jardim São Judas Tadeu, nas Ruas Manoel de
Oliveira, Hermínio Sabino, Carlos Augusto Amaral, Quatro, Treze, Radialista Irineu
Veroneze e Maria Pastora da Silva, e se há algum cronograma e previsão de quando
essas ruas receberão recapeamento asfáltico em toda extensão. 1.544/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação de n° 76/2020, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico nas Ruas Vereador Felismino Vieira, Irineu Pereira da Silva,
Enfermeiro Geraldo Pimentel e Manoel de Oliveira, situadas no Jardim das Paineiras
e no Jardim São Judas Tadeu; e se existe algum cronograma para que sejam
realizadas melhorais nas ruas citadas. 1.545/22 - Reitera, em seu inteiro teor, as
Indicações nº s 138/2021 e 187/2022, que solicitam recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Cardoso Ribeiro (no trecho
compreendido entre a Rua do Expedicionário e a Rua Euclides da Cunha), Rua
Radialista Irineu Veroneze, Rua Carlos Augusto Amaral, Rua Hermínio Sabino e Rua
Manoel de Oliveira; e se existe algum cronograma para que sejam realizadas
melhorais nas ruas e trecho citados. Requerimento do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.546/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar um playground no Parque Pacheco Chaves. Requerimento do
Vereador Fernando Rosini: 1.547/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre a possibilidade de se realizar
melhorias na rotatória localizada entre a Avenida Gastão Vidigal e a Rua José Justino
de Carvalho, próxima à Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida do Vagão
Queimado. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.548/22 - Requer
informações sobre a existência de cronograma para a realização de melhorias na Rua
Oraldo Varalta. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.549/22 - Requer informações sobre os gastos com manutenção, nos últimos
três anos, de todos os veículos da Prefeitura Municipal de Ourinhos. 1.550/22 Requer informações sobre os gastos com aquisição, nos últimos três anos, de pneus
para as ambulâncias. Requerimento da Vereadora Roberta Stopa: 1.551/22 -

Requer informações sobre a possibilidade de se incluir a Travessa Francisco Militão
Moreira, da Vila Sá, no cronograma de coleta de lixo domiciliar, de forma que passe a
receber adequadamente esse serviço. Requerimentos do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.552/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se intensificar o serviço de limpeza pública nas Vilas Musa e Odilon. 1.553/22 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.417/2022, que solicita troca de lâmpada
inoperante na Rua José Siqueira nº 86 - Conjunto Residencial de Interesse Social
Flamboyant. 1.554/22 - Requer cópia das declarações assinadas por funcionários
nomeados para cargos em comissão, a partir de 2020, em cumprimento ao que
determina a Lei nº 5.878/2012. 1.555/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de se instalar playground para as crianças na Vila Odilon. Requerimentos do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.556/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir balanção de concreto, bem como o cronograma de
execução, no cruzamento das Ruas Octávio Ferreira de Campos e República, na Vila
Musa. 1.557/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lombada ou
outro dispositivo, bem como o cronograma, a fim de coibir o tráfego de veículos
acima do limite de velocidade na Rua Onofre Alves Moreira, defronte ao nº 36, no
Parque Pacheco Chaves, haja vista que a mesma é muito movimentada.
Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 1.558/22 - Requer informações
sobre o quanto está sendo gasto com a nova Estação de Tratamento de Água - ETA.
1.559/22 - Requer lista com nomes e qualificação dos cargos existentes na SEMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ourinhos, seguindo o Princípio da
Transparência na Administração Pública. Requerimentos do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.560/22 - Requer informações sobre o montante de
dinheiro público destinado à Rádio Melodia nos últimos 3 anos. 1.561/22 - Requer
informações sobre todas as empresas vencedoras de pregões para fornecimento de
gêneros alimentícios destinados à merenda escolar nos últimos 6 anos. 1.562/22 Requer informações sobre a criação de Centro de Tratamento e Reabilitação de
Animais Abandonados em Ourinhos. 1.563/22 - Requer informações sobre a listagem
de remédios em falta, em Ourinhos, sob responsabilidade da Prefeitura.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.564/22 - Requer informações
sobre o cronograma/previsão de recapeamento asfáltico em toda a extensão das vias
públicas: Rua Rufino Benitez, Rua Orlando Chiaradia, Rua Angelina Victória Pecine
Varago, Alameda Conceição de Souza Viana, Rua Irineu Pereira da Silva, Rua
Geraldo Alves, Rua Francisco de Assis Gini, Rua Marieta de Oliveira Vianna e Silva
e Rua Vereador Felismino Vieira. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.565/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de limpeza de bueiros ou bocas de lobo na Rua Francisco Nunes de Mello, esquina
com a Rua República, na Vila Musa. 1.566/22 - Requer informações sobre a equipe
municipal que realiza erradicação da árvore na Rua João Villar Péres, defronte ao nº
752, conforme protocolo 16071/22. Requerimento dos Vereadores Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca e Cícero de Aquino: 1.567/22 Requer informações sobre o número de pessoas que prestam serviços à Prefeitura,
contratados via Associação Centro Esportivo de Ourinhos, bem como o salário de
cada um e os locais onde prestam serviços. Requerimento da Vereadora Roberta

Stopa: 1.568/22 - Requer informações sobre qual o fundamento legal para a reserva
de vagas de estacionamento em via pública no Colégio Santo Antônio, bem como por
quais motivos somente a referida instituição de ensino detém tal privilégio que não é
concedido às demais escolas públicas e privadas. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.569/22 - Requer informações sobre a
quantidade de castrações de animais que serão oferecidas gratuitamente durante a
vigência de 2022/2023. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente
expediente. A seguir, o Segundo Secretário realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.507/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes na Rua João Albino Zaia, defronte ao n° 146, ao lado da EE
"Profa. Justina de Oliveira Gonçalves", na Vila São Francisco. 1.508/22 - Solicita
substituição de lâmpada inoperante na Rua Onofre Alves Moreira, defronte ao n° 36,
no Parque Pacheco Chaves. 1.509/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes
em três postes na Rua Francisco Nunes de Mello, defronte ao n° 483, na Vila São
Francisco. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.510/22 - Solicita construção
de balanção de concreto na Rua Paraná, no cruzamento com a Rua Vicente do
Amaral, esquina do n° 194 - Jardim Matilde. Indicações do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.511/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua
Ulysses Guimarães, em frente ao nº 161 - Núcleo Habitacional “Asise Chequer
Nicolau” (CDHU). 1.512/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Cláudio
Luís dos Santos - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do Vereador
José Roberto Tasca: 1.513/22 - Solicita operação "tapa-buracos" no cruzamento das
Ruas João Lopes Martins e Dr. Osmar Viana - Jardim São Silvestre. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.514/22 - Solicita implantação de redutor de
velocidade ou quebra-molas na Rua Argemiro Batista das Neves, defronte ao n° 722,
no Jardim Anchieta. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.515/22 - Solicita
melhorias no asfalto com a realização de operação “tapa-buracos” na Avenida
Vitalina Marcusso, defronte ao n° 93. Indicação da Vereadora Roberta Stopa:
1.516/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Cristóvão Colombo,
próximo ao nº 48, Vila Sá. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.517/22 Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Jarbas Alves de Campos, em frente ao
nº 507, poste 38/402, bem como a manutenção do poste 34/402, que fica apagando e
acendendo. Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.518/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes nas Ruas Antônio Carlos Soares e
Vicente Ernesto de Lucca, no Jardim Anchieta. 1.519/22 - Solicita troca de lâmpada
inoperante na Rua Dois (continuidade da Rua João Bond), no Conjunto Habitacional
Orlando Quagliato. Indicação da Vereadora Roberta Stopa: 1.520/22 - Solicita
pintura de sinalização de solo, instalação de placas de sinalização e sinalização
adequada sobre a travessia/presença de animais silvestres em toda a extensão da Rua
Miguel Sutil, no Jardim dos Bandeirantes. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.521/22 - Solicita limpeza de boca de lobo situada na Rua do Expedicionário n°
2.454, pois, devido ao acúmulo de lixo e entulho, a mesma encontra-se entupida,
impedindo o regular escoamento de águas pluviais. Indicações do Vereador Cícero
de Aquino: 1.522/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Alpino Buratti,
defronte ao nº 73, poste N/16/115, na Vila Musa. 1.523/22 - Solicita troca de lâmpada

inoperante na Rua Manoel Vieira Pinto, defronte ao nº 418, poste 11/631. 1.524/22 Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Rafael Cassetari, defronte ao nº 226, na
Vila Sândano. 1.525/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
“tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Pedro Messias da Silva “Pedro Buta” Jardim Santa Fé II. Dando sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 329/22 - De pesar
pelo falecimento de Davis Laperuta. Moções do Vereador José Roberto Tasca:
330/22 - De congratulações e aplausos ao Sr. Roldson Rafael dos Santos Braz, o
“Malukinho”, pelo belo trabalho que desenvolve, sempre com muita alegria e
descontração, deixando o dia de trabalho de seus companheiros mais animoso e feliz.
331/22 - De congratulações e aplausos ao Sr. Luis Henrique do Nascimento
(Azeitona), motorista, pela forma heroica como conduziu seu trabalho, deixando de
causar um acidente mais grave com o ônibus que dirigia, transportando mais de 35
crianças. Moção do Vereador Valter do Nascimento: 332/22 - De congratulações ao
Supermercado Maitan, pelos seus 12 anos de existência. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 333/22 - De pesar pelo falecimento de Sueli Ruiz Nogueira.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 334/22 - De congratulações ao Dia
do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro. Moções da Vereadora Roberta
Stopa: 335/22 - De apoio à Ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia
Antunes Rocha. 336/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Amélia Varalta
Arioso, em 25 de outubro de 2022, aos 70 anos. 337/22 - De repúdio ao Presidente do
PTB e Ex-Deputado, Roberto Jefferson, por todos os crimes cometidos. 338/22 - De
pesar pelo falecimento da jovem Marielly Caroline de Freitas David. Moção do
Vereador Fernando Rosini: 339/22 - De pesar pelo falecimento de Alexandre Alves
Conti, em 20 de outubro de 2022, aos 32 anos. Moção do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 340/22 - De congratulações à TNL Tecnal Indústria Mecânica Ltda,
pelos 46 anos de fundação, prestando relevantes serviços em nosso Município. As
moções de pesar lidas encontram-se aprovadas, na forma regimental, enquanto a de
apoio, a de repúdio e as de congratulações serão deliberadas no presente expediente.
Os requerimentos apresentados serão deliberados na Ordem do Dia. 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.
Fizeram pedido de destaque o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel dos Requerimentos nº
s 1.546, 1.568 e 1.569/2022; a Senhora Vereadora Nilce Araujo Garcia do
Requerimento nº 1.562/22 e da Moção nº 330/22 e o Sr. Vereador Éder Júlio Mota do
Requerimento nº 1.555/22. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente
colocou em discussão globalizada os Requerimentos nº s 1.538 a 1.569/2022 e as
Moções nº s 330 a 332, 334, 335, 337 e 340/2022, com exceção das matérias
destacadas. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor Vereador Cícero de
Aquino. Não havendo quem queira se manifestar na discussão globalizada das
matérias, foram colocadas em votação e APROVADAS 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. Na sequência, o Sr.
Presidente colocou em deliberação as matérias destacadas remanescentes da sessão
anterior em ordem cronológica. Foi dada a continuidade da discussão do
Requerimento nº 1.491/22 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva que requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de
Rodagem, a respeito do guard rail, recentemente instalado no único ponto de
passagem de pedestres que dá acesso ao Jardim Itamaraty e bairros próximos.
Fizeram o uso da palavra na sessão anterior os Senhores Vereadores Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Éder Júlio Mota, Luiz Donizetti Bengozi e Giovanni
Gomes de Carvalho. Continuaram fazendo o uso da palavra os Senhores Vereadores
Abel Diniz Fiel, Giovanni Gomes de Carvalho (tempo como líder de partido), José
Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi (tempo como líder de partido cedido pelo Sr.
Vereador Alexandre Florencio Dias), Guilherme Andrew Gonçalves da Silva (tempo
como líder de partido), Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota (tempo como líder de
partido), Roberta Stopa e Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação, REJEITADO o requerimento. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº 1.492/22 de autoria do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva que requer informações visando esclarecer os motivos para o
abandono em que se encontram as estradas rurais do município, e se há cronograma
previsto de melhorias. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Abel
Diniz Fiel, Éder Júlio Mota, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva (tempo como
líder de partido), Anísio Aparecido Felicetti (tempo como líder de partido) e Cícero
de Aquino (tempo como líder de partido). Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, APROVADO o requerimento. Em seguida, o Sr.
Presidente convocou os Senhores Vereadores Alexandre Florencio Dias, Giovanni
Gomes de Carvalho, José Roberto Tasca, Nilce Araujo Garcia e Valter do Nascimento
para que façam a eleição do presidente e do relator da Comissão Parlamentar de
Inquérito aprovada através do Requerimento nº 1.537/2022 e suspendeu a sessão por
dez minutos. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente informou o resultado da eleição
e declarou a Sra. Vereadora Nilce Araujo Garcia a Presidente da CPI e o Sr. Vereador
Alexandre Florencio Dias o Relator. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.493/22 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar playground no Loteamento Ourinhos
Constante. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO o requerimento. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.497/22 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer
informações sobre o motivo do abandono nas estradas rurais do Bairro do Pinho.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO o
requerimento. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.499/22 de autoria do
Vereador Cícero de Aquino que requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se instalar contêineres no
Bairro do Pinho. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO o requerimento. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.500/22 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer

informações sobre quais providências serão tomadas em relação à segurança dos
pedestres e, principalmente, estudantes que moram nos bairros: Jardim Itamaraty,
Jardim Paris, Parque Pacheco Chaves, Vila Nossa Senhora de Fátima, Bairro do
Pinho, Ecoville, Condomínio Moradas e Pacaembu, que necessitam fazer a travessia
diária da rodovia, após a instalação de um dificultador, tendo em vista a não
existência de uma passarela no local sobre o motivo do abandono nas estradas rurais
do Bairro do Pinho. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
REJEITADO o requerimento. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.512/22
de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer
informações sobre a possibilidade de se construir um posto de saúde e uma creche na
região do Ecoville, tendo em vista o crescimento na região. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Findo o horário regimental,
a continuidade da discussão e votação do Requerimento nº 1.512/22 será realizada na
próxima sessão ordinária. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou a supressão do intervalo regimental. O senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Na sequência, o
Senhor Presidente informou que foi apresentado requerimento para abertura de CPI e
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do mesmo: Requerimento nº
1.570/2022 que requer a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI –
destinada a investigar denúncias de contratação irregular de pessoas sem concurso
público pelo (3º Setor) ADO – Ambulatório de Diabetes de Ourinhos, tendo como
local de trabalho a UBS Dr. Hélio Migliari, atendendo determinação da
Administração Pública Municipal. Senhor Presidente, Requeremos à Mesa, nos
termos regimentais, a tomada de providências necessárias para a constituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – destinada a investigar denúncias de
contratação irregular de pessoas sem concurso público pelo (3º Setor) ADO –
Ambulatório de Diabetes de Ourinhos, tendo como local de trabalho a UBS Dr. Hélio
Migliari, atendendo determinação da Administração Pública Municipal.
Especificação dos Fatos: Visando apurar fatos descritos na Ação Trabalhista – Rito
Ordinário Atord 0010216-19.2022.5.15.0030, conforme cópia documental anexa.
Considerando que os fatos narrados pela reclamante no referido processo dão conta
de que a mesma juntamente com outras pessoas foram contratadas pela OSC
(Organização Social Civil) ADO (Ambulatório de Diabetes de Ourinhos), por
determinação da Administração Pública Municipal “Prefeito Lucas Pocay Alves da
Silva”, com a finalidade de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de
Saúde com a função de Recepcionista na UBS Dr. Hélio Migliari. É necessário apurar
a responsabilidade de contratação, uma vez que o pagamento de ambos os
funcionários pela OSC (Organização Social Civil) ADO (Ambulatório de Diabetes de
Ourinhos), eram realizados com dinheiro público repassado pela Administração
Pública Municipal sem que os funcionários constassem em folha de pagamento da
Administração, conforme demonstrado em extrato bancário juntado ao referido
processo quando da rescisão contratual. Enquadramento Legal: Lei Orgânica do
Município – Artigos 52 e 53; Regimento Interno - Resolução nº 04, de 9 de junho de
1993 – artigos 77 e 91. Decreto-Lei 201/68, artigo 4º, VII e VIII. Número de

Membros Integrantes da CPI: A Comissão Parlamentar de Inquérito será integrada
por 05 (cinco) membros, na forma estabelecida no Regimento Interno. Prazo de
Funcionamento: O prazo de funcionamento da Comissão será de 180 (cento e oitenta)
dias, prorrogáveis por igual período, findo os quais será elaborado o competente
relatório concludente para apreciação do Plenário. Sala das Sessões, em 3 de
novembro de 2022, assinado pelos Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Roberta
Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca e Valter do
Nascimento. 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 e solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse nova 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 e Valter do Nascimento
(quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente colocou
em deliberação as matérias inseridas na Ordem do Dia. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador José Roberto Tasca solicitou o adiamento da discussão e votação do Projeto
de Lei nº 103/2022 por três sessões ordinárias. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário, APROVADO o pedido. Foi colocado em única discussão e
votação o Projeto de Resolução nº 10/2022 da Mesa Diretora que disciplina a não
incidência do período de Licença para Tratamento de Saúde/Dias de Afastamento por
motivo de contaminação do Covid-19, por servidor ou familiar, para fins da
concessão de Licença-prêmio aos servidores do Poder Legislativo Municipal e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO o projeto. Realizada a leitura do Requerimento nº 1.570/2022
e de acordo com o Artigo 78 do Regimento Interno, o Senhor Presidente informou
que a Comissão está constituída e realizou o sorteio dos membros da CPI sendo
sorteados os Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Nilce
Araujo Garcia, Éder Júlio Mota, Alexandre Araújo Dauage e Giovanni Gomes de
Carvalho. Realizado o sorteio, o Senhor Presidente convocou os membros da CPI
para reunião a fim de deliberar o Presidente e Relator e suspendeu a sessão por dez
minutos. Reaberta a sessão e realizada a eleição entre os membros da CPI, o Senhor
Presidente declarou o Sr. Vereador Éder Júlio Mota o Presidente e o Sr. Vereador
Alexandre Araújo Dauage o Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito criada
através do Requerimento nº 1.570/22. Não havendo 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 e em seguida suspendeu a sessão para que o
Primeiro Secretário assumisse a presidência da presente sessão. Reaberta a sessão,
fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e Roberta
Stopa. O Senhor Presidente interrompeu a sessão para que o Segundo Secretário
assumisse a sessão. Reaberta a sessão, continuaram fazendo o uso da palavra livre os
Senhores Vereadores Nilce Araujo Garcia e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
O Senhor Presidente interrompeu a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a
sessão. Reaberta a sessão, continuou fazendo o uso da palavra livre o Senhor

Vereador José Roberto Tasca. O Senhor Presidente interrompeu a sessão para que o
Segundo Secretário assumisse a sessão. Reaberta a sessão, continuou fazendo o uso
da palavra livre o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti. O Senhor Presidente
interrompeu a sessão para que o Primeiro Secretário assumisse a sessão. Reaberta a
sessão, continuou fazendo o uso da palavra livre o Senhor Vereador Éder Júlio Mota.
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 Sétima 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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