ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 Raquel Borges Spada

Ao sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e
quinze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Décima Oitava Sessão Ordinária
do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas Angelo. O
Senhor Presidente informou a todos que, durante a FAPI, que acontece até domingo, a
Câmara Municipal de Ourinhos está presente no evento com estande próprio e com a
Ouvidoria Legislativa presencial. Também, durante a FAPI, convidou toda a população
para participar da primeira edição do programa “Câmara no Seu Bairro”, com o intuito
de conhecer o Legislativo e disponibilizar um canal direto para que os cidadãos possam
apresentar suas demandas nas diversas áreas de atuação do Poder Público Municipal.
Para dar início aos trabalhos legislativos, O Sr. Presidente convidou o Sr. Vereador
Valter do Nascimento para assumir o lugar da Segunda Secretária e convidou a Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada para assumir o lugar do Primeiro Secretário durante a
presente sessão ordinária. Em seguida, a Primeira Secretária realizou a chamada para
verificação do quórum regimental: Alexandre Florencio Dias, 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, Raquel Borges Spada, Santiago de Lucas Angelo, Valter do
Nascimento (doze 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 pelos falecimentos da Sra. Maria
Odete Silva Longue, do Sr. Antônio Carlos de Assis e do Sr. Wellington Lino. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador José Roberto Tasca solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Alfredo Luscenti. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Éder Júlio Mota solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Jurandi Noboru Hashimoto. Por questão de ordem, a Sra. Vereadora Raquel Borges
Spada solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Alfredo Luscenti. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento do Sr. Rodrigo Barbosa de Souza. Por questão de ordem, o
Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento do jovem Erickson Júnior e da jovem Taís Oliveira. O Senhor
Presidente Santiago de Lucas Angelo também solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Alfredo Luscenti. 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.
Dando continuidade, foi colocada em votação a Ata da Décima Sétima 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 à Primeira Secretária e que para o uso da
palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser solicitada junto à Primeira
Secretária até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da
Ordem do Dia. A seguir, o Senhor Presidente solicitou à Primeira Secretária que
realizasse a leitura do resumo do ofício recebido: Correspondência recebida após a
última sessão - Encaminha, mediante e-mail para conhecimento desta Casa de Leis,
cópia do Ofício nº 81/2022/GAB, da Prefeitura de Ourinhos, enviado à SEDE DO
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL EM CURITIBA-PR solicitando
providências em face ao Observatório de Ourinhos de fatos ocorridos desde a sua
instalação na cidade, nos termos especificados. O ofício lido ficará 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 Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 68/2022 de autoria do
Senhor 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
Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto de Lei nº
69/2022 do Prefeito Municipal 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.
Projeto de Lei nº 70/2022 do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Créditos
Adicionais Especiais no valor de R$ 7.680.000,00 (Sete milhões e seiscentos e oitenta
mil reais) e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2022 de
autoria da Vereadora Raquel Borges Spada que concede o título de “Cidadão
Ourinhense” ao Deputado Federal Paulo Freire. Projeto de Decreto Legislativo nº
6/2022 de iniciativa da Vereadora Nilce Araujo Garcia que concede o título de
“Cidadão Ourinhense” ao empresário e farmacêutico bioquímico industrial, Sr. Rubens
Antonio Manéa. Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2022 do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho que institui Diploma Comemorativo à União Espírita Caminho da
Luz, pelos 23 anos de atividades em nosso Município, dedicados à promoção do
desenvolvimento moral e intelectual do ser humano, utilizando todos os meios ao seu
alcance, nas atividades assistencial, cultural, beneficente e filantrópica. Projeto de
Resolução nº 6/2022 subscrito pelos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho,
Roberta Stopa, Anísio Aparecido Felicetti, Fernando Rosini, Valter do Nascimento,
Alexandre Araújo Dauage e Raquel Borges Spada que dispõe sobre a prorrogação do
prazo da Comissão Temporária de Revisão e Atualização da Lei Orgânica do
Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos. O Senhor
Presidente informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas às comissões
competentes para elaboração dos respectivos pareceres de acordo com o mandamento
regimental, enquanto que o Projeto de Resolução nº 6/2022 será deliberado na

presente sessão. A seguir, foram apresentadas as matérias relativas à 18ª Sessão
Ordinária de 2022. A Primeira Secretária realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1081/22 – Requer a retirada do
Projeto de Lei nº 41/2022 da pauta dos trabalhos legislativos. Requerimento do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.081/22 - Requer informações
quanto à possibilidade de se instalar detectores de metal na entrada das escolas
municipais. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.082/22 Requer informações quanto à possibilidade de se construir passagem inferior na Rua
Gaspar Ricardo e/ou na Rua Narciso Migliari, interligando as referidas vias à Praça
Henrique Tocalino. Requerimentos do Vereador Valter do Nascimento:1.083/22 Requer informações sobre o atendimento aos Requerimentos nº s 957 e 233/2021, que
requerem informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico na “Barra Funda”
e na Vila Christoni. 1.084/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 795/2021,
que requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo na Rua Celestino
Lopes Bahia, esquina com a Rua Pedro Leide, na Vila São Luiz, próximo à UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho". Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.085/22
- Requer informações sobre o projeto e o cronograma para execução de recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Joaquim Madeira - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.086/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se estender a gratuidade no transporte público
municipal para pessoas com neoplasia maligna, justificada na hipossuficiência e
fragilidade que atingem os portadores da doença, em especial na fase de tratamento,
com dificuldades de se manter ativo em seu labor, por vezes diminuindo seu poder
aquisitivo em momento tão crítico e delicado da vida humana. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.087/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de redutor de velocidade
(lombada), e ainda, pintura de faixa de pedestre ou lombofaixa, na Rua Henrique
Pontara, próximo ao nº 617. Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 1.088/22
- Requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 6.617/2020, que cria
o Projeto Pomar Urbano, solicitando a execução do referido projeto nas áreas de lazer
e áreas verdes pertencentes à Prefeitura Municipal de Ourinhos no Residencial Recanto
dos Pássaros II. 1.089/22 - Requer informações sobre os horários e formas de
divulgação das Audiências Públicas e a possibilidade de se ampliar as formas de
participação popular. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 1.090/22 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria,
a respeito do descarte irregular que vem acontecendo em rua de terra às margens da
área verde localizada na divisa do Jardim Oriental com o Jardim Matilde.
Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.091/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar drenagem no campo de futebol do
Jardim Josefina. 1.092/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar
o Sistema de Recreio 279 no Jardim Josefina (entre as Ruas Vereador Adelino Breve e
José Oliveira da Silva), com instalação de playground, iluminação a LED, academia
de saúde, pista de caminhada, campo de areia, plantio de grama, quiosques, etc.
Requerimento da Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.093/22 - Requer informações

sobre a possibilidade de se incluir nos projetos de novas praças e na revitalização das
demais, a instalação de comedouros e bebedouros para animais que por ali passarem.
Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 1.094/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 522/2022, que requer informações sobre os valores pagos de
todos os contratos celebrados com a Empresa FUMIVIDA - Fundação Cultural e
Comunitária Missão de Vida de Ourinhos e Prefeitura Municipal de Ourinhos, até a
presente data. 1.095/22 - Requer informações sobre o motivo pelo qual não houve a
prorrogação do Termo de Colaboração celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Ourinhos e a Associação dos Diabéticos de Ourinhos, e quais eram os valores que
estavam sendo repassados a essa associação. Requerimento do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 1.096/22 - Requer informações sobre a possibilidade de criação de
lei municipal para regularização de condomínios/chácaras existentes em diversas áreas
rurais do Município, nos moldes da Lei Federal nº 13.465/2017. Requerimento do
Vereador José Roberto Tasca: 1.097/22 - Requer informações sobre a possibilidade
de reabertura do banheiro público na Praça Miguel Mofarrej (Praça do Caló), onde é
realizada a “Feira do Rolo”. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
1.098/22 - Requer informações sobre a Rua Padre Rui Cândido da Silva, conforme
especifica. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.099/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.264/2021, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma do Centro Cultural Tom Jobim. 1.100/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 125/2021, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos a fim de concluir a construção do vestiário no
Centro Cultural Tom Jobim. Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
1.101/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se realizar limpeza de boca de lobo
e rebaixar o asfalto na Rua Dr. João Bento Vieira da Silva Netto, próximo ao nº 25, no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB), bem como construir rampa
de acessibilidade para cadeirantes do outro lado da referida via pública. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.102/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 88/2022, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico nas Ruas
João Garbim e Ângelo Martins, no Parque Minas Gerais. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 1.103/22 - Requer informações, junto à Administração Pública
Municipal e ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos - IPMO, sobre o atendimento aos seguintes números de protocolos, conforme
Leis Complementares Municipais nº s 1.118 e 1.119, de 30 de março de 2022: 51 de
04/03/2022; 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 114,
115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 124, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 142, 143, 144, 145, 146 e 151 de 1º/04/2022; 149, 152, 154, 155, 156, 159,
162, 163, 164, 165, 168, 169, 178, 179, 180 e 182 de 04/04/2022; 187, 196, 205 e 206
de 05/04/2022; 219 de 06/04/2022; 237 de 11/04/2022; 241 e 246 de 12/04/2022; 252
de 13/04/2022; 259 de 19/04/2022; 269 e 270 de 25/04/2022; 275 de 26/04/2022; 282
e 288 de 27/04/2022; 327 e 328 de 31/05/2022. Requerimento do Vereador
Fernando Rosini: 1.104/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias referentes ao trânsito nas vias públicas próximas às instituições de ensino do
Município, visando evitar a ocorrência de acidentes, oferecendo maior segurança aos

alunos e pais nos horários de entradas e saídas. Os requerimentos apresentados serão
apreciados no presente expediente. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura
dos requerimentos de urgência apresentados: Os requerimentos apresentados serão
apreciados no presente expediente enquanto que os de urgência serão deliberados na
Ordem do Dia. A seguir, a Primeira Secretária realizou a apresentação das Indicações:
Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.148/22 - Solicita
troca de lâmpada inoperante na Rua José Garcia Leal, em frente ao nº 113, no Jardim
Santos Dumont. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.149/22 - Solicita
troca de diversas lâmpadas inoperantes no Condomínio Moradas. 1.150/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Avenida Heraldo Nascimento
Abujamra, defronte ao nº 281, e em três postes no trevo do Jardim Itamaraty. 1.151/22
- Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua José Robles Agrela,
em seus cruzamentos com as ruas: Paulo Amaral Santos, Júlio César Acosta Chimenes,
Artibano Simeone e Carlos Thomal, no Jardim Itamaraty. 1.152/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Júlio César Acosta Chimenes,
próximos aos nº s 967 e 987, no Jardim Itamaraty. 1.153/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Artibano Simeone, próximos ao nº 1.041, e
também em seu cruzamento com a Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, no Jardim
Itamaraty. Indicação do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.154/22
- Solicita limpeza, retirada de galhadas e troca de lâmpadas na Rua Emílio Roli - Vila
Gomes. Indicação do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.155/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Sargento Douglas Florêncio,
próximas aos nº s 23 e 389, no Jardim Itamaraty. Indicação do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 1.156/22 - Solicita pintura de sinalização de solo (faixa de pedestre)
na Rua Dr. João Bento Vieira da Silva Netto, 25 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB), junto à rampa de acessibilidade, para maior segurança dos
pedestres e das pessoas com deficiência. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.157/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Amazonas, em frente ao nº
731. 1.158/22 - Solicita providências quanto à valeta na Avenida Jacinto Ferreira de Sá,
esquina com a Rua Jerônimo Althero Filho. 1.159/22 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Prefeito Eduardo Salgueiro, em frente ao nº 289. 1.160/22 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Alameda Jorge Ferreira de Campos - Jardim Santa Fé.
Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.161/22 - Solicita retirada de
galhadas na Rua República, defronte ao nº 825. 1.162/22 - Solicita retirada de galhadas
na esquina entre as Ruas Antônio Bertagnoli e Padre Rui Cândido da Silva. 1.163/22 Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Raphael Noschesi, nos
cruzamentos com as Ruas Paulo Amaral Santos e Cinco, bem como com a Avenida
Heraldo Nascimento Abujamra, no Jardim Itamaraty. 1.164/22 - Solicita substituição
de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Cinco, defronte ao nº 730, no Jardim
Itamaraty. 1.165/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua
Paulo Amaral Santos, defronte aos nº s 897, 921 e 961, no Jardim Itamaraty. 1.166/22
- Solicita substituição de três lâmpadas inoperantes na Rua Onofre Alves Moreira,
defronte à CPFL - Parque Pacheco Chaves. 1.167/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes na Rua Acácio Souza Melo, esquina com a Rua João Batista
Monteiro - Parque Pacheco Chaves. 1.168/22 - Solicita substituição de lâmpadas

inoperantes na Rua Lauro Zimmermann Filho, defronte ao ponto de ônibus do
Condomínio Moradas, bem como em dois postes defronte à EMEF "Prof. José Alves
Martins" - Jardim Itamaraty. 1.169/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes
na Rua Padre Bento - O Apóstolo da Caridade, defronte aos nº s 597 e 801 - Jardim
Itamaraty. 1.170/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes na Rua Maria
Paulina Melchior da Silva, esquina com a Rua João Francisco de Paula - "Pirajú", e
defronte ao nº 187 - Jardim Itamaraty. Indicações da Vereadora Roberta Stopa:
1.171/22 - Solicita retirada de materiais inservíveis na Rua Narciso Migliari, em frente
ao nº 1.046, na Vila Nova Sá. 1.172/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Adalberto Dias
Bogado, no Residencial Recanto dos Pássaros II. 1.173/22 - Solicita atendimento ao
protocolo de munícipe nº 1.058/2022, sobre troca de lâmpadas nas vielas entre as Ruas
Adalberto Dias Bogado e Maria José Milani, e entre as Ruas Maria José Milani e João
Rodrigues, no Residencial Recanto dos Pássaros II. Indicação da Vereadora Raquel
Borges Spada: 1.174/22 - Solicita limpeza nas margens do Córrego Christoni, em
trecho próximo à Rua Xisto Antônio de Souza, no Jardim Colorado. Dando sequência,
a Primeira Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 149/22 - De congratulações e aplausos a todas as
empresas e instituições que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência no mercado
de trabalho, demonstrando empatia e garantindo o acesso de todos ao ambiente de
trabalho. 150/22 - De congratulações à Heilige Pocket pela sua inauguração em
Ourinhos. Moções do Vereador Cícero de Aquino:151/22 - De congratulações ao
Jornal Negocião, pelos seus 32 anos de fundação. 152/22 - De pesar pelo falecimento
de Maria Odeti da Silva Longhi, aos 75 anos. Moção do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 153/22 - De pesar pelo falecimento de Antônio Carnavali. Moção da
Vereadora Raquel Borges Spada: 154/22 - De congratulações às Professoras Rosane
Aparecida Carrara e Maria Regina Paschoal de Moraes, bem como a todos os alunos,
pela conclusão do Curso de Libras, realizado por voluntárias na Câmara Municipal de
Ourinhos. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente,
enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Apresentadas as
matérias, 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. Fez pedido de
destaque o Sr. Vereador José Roberto Tasca do Requerimento nº 1.094/2022. Não
havendo mais pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão os
Requerimentos nº s 1.081 a 1.104/22 e as Moções nº s 149 a 151 e 154/2022, com
exceção da matéria destacada. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero
de Aquino, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Cícero de
Aquino (como líder de partido), Guilherme Andrew Gonçalves da Silva (como líder de
partido), Éder Júlio Mota, por questão de ordem fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Cícero de Aquino, Giovanni Gomes de Carvalho e Éder Júlio Mota (aparte do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho). 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.
Na sequência, o Senhor Presidente colocou em deliberação a matéria destacada da
presente sessão em ordem cronológica. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.094/2022 de autoria do Vereador José Roberto Tasca que reitera, em seu inteiro teor,
o Requerimento nº 522/2022, que requer informações sobre os valores pagos de todos
os contratos celebrados com a Empresa FUMIVIDA - Fundação Cultural e
Comunitária Missão de Vida de Ourinhos e Prefeitura Municipal de Ourinhos, até a
presente data. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador José Roberto Tasca. Ninguém
mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Na sequência, fizeram o uso da palavra na tribuna livre os Senhores
Vereadores Nilce Araujo Garcia, José Roberto Tasca, Raquel Borges Spada e Éder Júlio
Mota. Fim do horário do expediente, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou do
plenário a supressão do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos
legislativos. O Senhor Presidente colocou em deliberação o pedido, APROVADO por
unanimidade. Aprovada a continuidade da sessão, o Senhor 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. Em seguida, a Primeira Secretária
realizou nova chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum
regimental: Alexandre Florencio Dias, 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, Raquel
Borges Spada, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento (doze Vereadores
presentes). Havendo número legal e estando na ordem do dia o Sr. Presidente informou
que serão colocados em deliberação do plenário as matérias apresentadas à mesa. Na
sequência, foi colocado em discussão o Veto Total nº 1/2022 do Prefeito Municipal de
Veto Total ao Projeto de Lei nº 46/2022 de autoria de todos os Vereadores, que dispõe
sobre denominação da Guarda Civil Municipal (Guarda Civil Municipal Vereador
Carlos Alberto Costa Prado "Carlinhos do Sindicato"). Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, o Senhor Presidente solicitou aos funcionários da secretaria que
distribuíssem as cédulas de votação para os Senhores Vereadores. Logo após, a
Primeira Secretária realizou a chamada de votação para que os Senhores Vereadores
depositassem o voto na urna. Realizada a votação, o Senhor Presidente solicitou a
presença dos Senhores Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Luiz
Donizetti Bengozi e Giovanni Gomes de Carvalho para acompanhar junto à mesa a
apuração dos votos. Realizada a contagem, o Senhor Presidente declarou REJEITADO
o Veto Total nº 1/2022 do Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº 46/2022 com onze
votos contrários. Por questão de ordem fez o uso da palavra para justificativa de voto
o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. O Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Resolução nº 6/2022 subscrito pelos Vereadores
Giovanni Gomes de Carvalho, Roberta Stopa, Anísio Aparecido Felicetti, Fernando
Rosini, Valter do Nascimento, Alexandre Araújo Dauage e Raquel Borges Spada que
dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão Temporária de Revisão e Atualização
da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Ourinhos. 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 suspendeu a sessão para que a Primeira Secretária
Raquel Borges Spada assumisse a presidência. Reaberta a sessão, fizeram o uso da
palavra livre os Senhores Vereadores Cícero de Aquino e José Roberto Tasca. A Sra.
Presidente interrompeu a sessão para que o Senhor Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho assumisse a presidência para que a mesma usasse a palavra. Reaberta a sessão,
foi dada a continuidade do uso da tribuna livre. Fez o uso da palavra a Senhora
Vereadora Raquel Borges Spada. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que a
Primeira Secretária Raquel Borges Spada reassumisse a presidência. Reaberta a sessão,
foi dada a continuidade do uso da tribuna livre. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. Não havendo mais orador inscrito e fim do
horário do expediente, a Senhora Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença
de todos e declarou encerrada esta Décima Oitava 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
_____________________
Raquel Borges Spada
2º. Secretária

