ATA DA DÉCIMA NONA 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 décimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois,
às dezoito horas e dezenove minutos, no Edifício Waldemar Leonídio
Ambrozim, localizado na Rua do Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde,
na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal
de Ourinhos em sua Décima Nona Sessão Ordinária do presente Ano
Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas Angelo. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou a chamada para verificação do
quórum regimental: 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, Raquel Borges Spada, Roberta Stopa, Santiago de
Lucas Angelo, Valter do Nascimento (quinze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente
sessão ordinária e comunicou aos Senhores Vereadores que em razão do
feriado em 16 de junho, bem como da suspensão de expediente em 17 de
junho, as matérias para a próxima sessão deverão ser registradas na
secretaria até, no máximo, às dez horas de amanhã, terça-feira (14 de
junho). Dando continuidade, foi colocada em votação a Ata da Décima
Oitava Sessão Ordinária de 2022, APROVADA por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto
de silêncio pelo falecimento da adolescente Amanda Beatriz Rosa Coelho
Campos. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra.
Terezinha Cury Deveque. Atendendo os pedidos dos Senhores Vereadores,
o Sr. Presidente declarou um minuto de silêncio com os profundos
sentimentos dos membros desta Casa de Leis a todos os familiares e
amigos dos munícipes citados. O Senhor Presidente informou aos Senhores
Vereadores que estava aberta a inscrição para o uso da palavra no
expediente, com tema livre, devendo ser realizada junto à Segunda
Secretária e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição
deverá ser solicitada junto à Segunda Secretária até o término do intervalo
regimental ou, na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. O Primeiro

Secretário realizou a leitura na íntegra da carta convocação procedente da
Fundação Educacional “Miguel Mofarrej” para Assembleia Geral a ser
realizada em 21 de junho do corrente ano: Fundação Educacional “Miguel
Mofarrej” – Convocação -O Senhor Roque Quagliato, Presidente da
Fundação Educacional Miguel Mofarrej, no uso de suas atribuições,
CONVOCA, os Mantenedores da Fundação Educação Miguel Mofarrej,
para Assembleia Geral, a ser realizada no dia 21 de junho de 2022 às
8h30, nas dependências do Auditório - Central de Aula 3, do Centro
Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, à Rod.
Transbrasiliana BR 153, KM 338 + 420 metros, Bairro Água do Cateto,
em Ourinhos – SP, com a seguinte pauta: a) Deliberação sobre as contas e
demonstrações financeiras preparadas pela administração, referentes a
2021; b) Eleição dos membros do Conselho Curador e do Conselho
Diretor, bem como seus respectivos suplentes, do Presidente e VicePresidente da Fundação, para o triênio 2022/2025; e c) outros assuntos de
interesse da Fundação. Ourinhos/SP, 09 de junho de 2022 – Roque
Quagliato – Presidente. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios
recebidos: Correspondência recebida após a última sessão - Ofício nº
SMPF-89/2022, da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando os
Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria, referentes ao período de
01/04/2022 à 29/04/2022, com os nº s de 062 até 080; Ofício N°
0269/2022/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando
a respeito do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 03/06/2022,
no valor de R$ 44.571,43 (quarenta e quatro mil e quinhentos e setenta e
um reais e quarenta e três centavos), na conta vinculada ao Contrato de
Repasse nº 878864/2018, firmado com o município de Ourinhos em
30/11/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano; Ofício N°
0270/2022/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificando
a respeito do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 03/06/2022,
no valor de R$ 226.913,20 (duzentos e vinte e seis mil e novecentos e treze
reais e vinte centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº
903499/2020, firmado com o município de Ourinhos em 07/10/2020, no
âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano;
Ofício N° 0271/2022/GiGov/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
notificando a respeito do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em
03/06/2022, no valor de R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil
reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 884935/2019, firmado
com o município de Ourinhos em 19/12/2019, no âmbito do Programa
Planejamento Urbano; Ofício N° 0272/2022/GiGov/BU, da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, notificando a respeito do crédito de recursos
financeiros, sob bloqueio, em 03/06/2022, no valor de R$ 51.570,00
(cinquenta e um mil e quinhentos e setenta reais), na conta vinculada ao

Contrato de Repasse nº 885728/2019, firmado com o município de
Ourinhos em 19/12/2019, no âmbito do Programa Planejamento Urbano; Email da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informando sobre a autorização
de início de execução do objeto, referente ao Contrato de Repasse OGU
MDR 885728/2019; Ofício CCA nº 2510/2022, do Tribunal de Contas do
Estado – Unidade Regional de Marília, Processo Etc-00004227.989.20-9,
julgando regulares, com ressalvas e recomendações, as contas da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SAE), referentes ao
exercício 2020. Ofício nº 93/2022, do Deputado Estadual Douglas Garcia,
solicitando apresentação e aprovação de projeto de lei contra a
obrigatoriedade do passaporte vacinal, conforme o PL 668/2021, que
tramita na Assembleia Legislativa do Estado. 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 Senhor Presidente comunicou que foi
apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 71/2022 dos
Vereadores Valter do Nascimento e Santiago de Lucas Angelo que dispõe
sobre denominação de próprio municipal (Centro Social Urbano João
Carlos Belinelo “Biguineli”). O Senhor Presidente informou que a matéria
apresentada será encaminhada às comissões competentes para elaboração
dos respectivos pareceres de acordo com o mandamento regimental. A
seguir, foram apresentadas as matérias relativas à 19ª Sessão Ordinária de
2022. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.105/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 569/2021, que requer informações
sobre o projeto e o cronograma de execução de revitalização da Praça Melo
Peixoto - Centro. Requerimentos da Vereadora Roberta Stopa: 1.106/22
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 510/2022, que requer as
portarias com as nomeações dos/as conselheiros/as de todos os Conselhos
Municipais de Ourinhos. 1.107/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 667/2022, que requer os dados de violência contra a
mulher em todas as suas formas, doméstica, psicológica, física, moral e
sexual, de janeiro de 2020 à dezembro de 2021. 1.108/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 786/2022, que requer informações sobre o
cumprimento da Lei Municipal nº 6.157/2014, que autoriza o Executivo
Municipal a divulgar a relação de medicamentos colocados à disposição da
população. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho:
1.109/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma
nos sanitários públicos da Praça Melo Peixoto, tendo em vista a recente
procura de munícipes que utilizam diariamente o local. Requerimento dos
Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Nilce Araujo Garcia: 1.110/22

- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos com a
finalidade de se instalar as denominadas “calçadas cidadãs” nas pistas de
caminhadas, praças, calçadão e defronte aos prédios públicos, com a
finalidade de que as pessoas com deficiência visual possam usufruir do
acesso a esses locais públicos. Requerimento do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.111/22 - Requer informações para que se elabore,
junto ao setor competente da municipalidade, análise da viabilidade de
implantação do 1º Meliponário Municipal, no sentido de alavancar essa
atividade socioambiental, trazendo para a nossa cidade mais essa referência
ambiental de grande repercussão, agregando valores tanto sociais como
ambientais e culturais. Requerimento do Vereador José Roberto Tasca:
1.112/22 - Requer informações sobre o médico pediatra que está atendendo
na UBS "Dr. Hélio Migliari" (Posto de Saúde da COHAB), esclarecendo se
está afastado e, se estiver, quem está em seu lugar. Requerimento da
Vereadora Nilce Araujo Garcia: 1.113/22 - Encaminha minuta de Projeto
de Lei que permite o translado de animais domésticos de pequeno e médio
porte no transporte público municipal de passageiros. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.114/22 - Requer informações do
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) sobre quantos
atendimentos foram realizados nos últimos três meses, especificando o
número de ocorrências diárias. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.115/22 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se
realizar plantio de árvores frutíferas, conforme a Lei Municipal nº
6.617/2020, na área verde nº 365 do CDHU. 1.116/22 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
sobre a possibilidade de se realizar plantio de árvores frutíferas, conforme a
Lei Municipal nº 6.617/2020, na área verde nº 323 do Jardim Colúmbia.
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.117/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade
(lombada ou outro dispositivo) na Rua Sebastião Simião de Souza, próximo
ao nº 270, no Jardim Santa Fé, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta
velocidade. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
1.118/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
no sentido de se contratar os mesmos médicos e nutricionistas que
atendiam na ADO - Associação dos Diabéticos de Ourinhos. 1.119/22 Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma linha
telefônica para pacientes da ADO - Associação dos Diabéticos de
Ourinhos, visando estabelecer um canal direto para atendimento e
esclarecimento de dúvidas. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 1.120/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de
execução de recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Arlindo Bellei, no Jardim Itamaraty.

Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.121/22 Requer informações quanto à possibilidade de se revitalizar o Sistema de
Recreio 265, no Jardim Anchieta, contemplando: instalação de playground,
academia da saúde, iluminação a LED, pista de caminhada, campo de areia,
quiosques e plantio de grama. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 1.122/22 - Requer informações, junto à SAE, sobre o buraco
aberto há mais de um mês no cruzamento da Rua José Del Ciel Filho com a
Avenida Sidney Marcondi. Requerimento do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 1.123/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
n° 632/2021, que requer informações sobre como estão sendo ministradas
as aulas de Soraban e do Sistema Braille nas escolas da rede pública
municipal, tendo em vista o atual momento. Requerimento do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.124/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se alterar a Lei Complementar n°. 474/2006
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos), visando
permitir a ausência ao serviço para realização de exame preventivo de
câncer, nos termos que específica e a exemplo das autorizações estatutárias
vigentes, conforme disposto pelo artigo 132. Os requerimentos
apresentados serão apreciados no presente expediente. Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou a leitura dos requerimentos de urgência
apresentados: Requerimento nº 1.125/2022 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2022. 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
Decreto Legislativo nº 02/2022, de autoria do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho, que concede o título de “Cidadão Benemérito de Ourinhos” ao
Deputado Federal Capitão Augusto. Justificativa: O Projeto de Decreto
Legislativo em questão concede ao Deputado Federal Capitão Augusto o
título de “Cidadão Benemérito de Ourinhos”, pelos reconhecidos e
relevantes serviços prestados ao município de Ourinhos. Assim sendo,
solicitamos a apreciação do Projeto em questão, em regime de urgência, na
forma estabelecida no Regimento Interno, Sala das Sessões, em 13 de
junho de 2022. Requerimento nº 1.126/2022 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2022. 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 Decreto Legislativo nº 03/2022, de autoria do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho, que concede o título de “Cidadã
Ourinhense” à Sra. Dani Alonso. JUSTIFICATIVA: O Projeto de Decreto
Legislativo em questão concede à Sra. Dani Alonso o título de “Cidadã
Ourinhense”, pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados ao
município de Ourinhos. Assim sendo, solicitamos a apreciação do Projeto
em questão, em regime de urgência, na forma estabelecida no Regimento

Interno. Sala das Sessões, em 13 de junho de 2022. Os requerimentos
apresentados serão apreciados no presente expediente enquanto que os de
urgência serão deliberados na Ordem do Dia. Dando continuidade, a
Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações: Indicação do
Vereador José Roberto Tasca: 1.175/22 - Solicita retirada de galhadas na
Rua Eufêmia Canizela Saladini nº 182 - Jardim Europa. Indicações do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.176/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua João Francisco de Paula - "Pirajú",
esquina com a Rua José Robles Agrela e também na esquina com a Rua
José Felipe - Jardim Itamaraty. 1.177/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua João de Almeida Prado, defronte ao nº 107, e
na esquina com a Avenida Heraldo Nascimento Abujamra - Jardim
Itamaraty. 1.178/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Avenida
Dr. Altino Arantes, defronte ao nº 1.112, no Jardim Matilde. 1.179/22 Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Afonso de
Martos Filho, defronte ao nº 170 - Jardim Itamaraty. 1.180/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Roque de Carvalho,
defronte ao nº 123 e na esquina com a Avenida Heraldo Nascimento
Abujamra - Jardim Itamaraty. Indicações da Vereadora Raquel Borges
Spada: 1.181/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso, em
frente ao nº 284, na Vila Nova Sá. 1.182/22 - Solicita recapeamento
asfáltico na Rua Chile, em frente ao nº 375, na Vila Perino. Indicações do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.183/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Diógenes Christoni, esquina com a
Rua José Robles Agrela e defronte ao nº 312 - Jardim Itamaraty. 1.184/22 Solicita retirada de galhadas existentes na Rua Antônio Capato, defronte ao
nº 239, no Jardim Tropical. 1.185/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua Adonias de Souza Lopes, defronte aos nº s
301, 380 e 440 - Jardim Itamaraty. 1.186/22 - Solicita retirada de galhadas
existentes na Avenida Dr. Altino Arantes, ao lado do nº 908. Indicações da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.187/22 - Solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico na Rua Agostinho Paiva - Parque Minas Gerais.
1.188/22 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Jairo Adalberto
Bertaia, defronte ao nº 320 - Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.189/22 - Solicita troca de lâmpada na Rua Chavantes, em frente ao
nº 386 - Jardim Matilde. 1.190/22 - Solicita operação “tapa-buracos” na
Rua Ivo Campiom, em frente ao nº 160 - Residencial Parque das Flores.
Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.191/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes situados na Rua Jonas de
Oliveira e Silva, defronte ao n° 159, e em seu cruzamento com a Avenida
Heraldo Nascimento Abujamra, no Jardim Itamaraty. 1.192/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes situados na Rua Amando

Meira Barros, defronte aos n° s 46 e 124, e em seu cruzamento com a
Avenida Heraldo Nascimento Abujamra, no Jardim Itamaraty. 1.193/22 Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua José Felipe, nas
proximidades do nº 255 - Jardim Itamaraty. Logo após, a Segunda
Secretária realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções do
Vereador Cícero de Aquino: 155/22 - De pesar pelo falecimento do Sr.
Antônio Carlos de Assis Machado. 156/22 - De pesar pelo falecimento do
Sr. Wellington Lino, aos 63 anos de idade. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 157/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo
Cruz, irmão do ex-vereador Dr. Celso Cruz. Moção do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 158/22 - De pesar pelo falecimento de Amanda
Beatriz Rosa Coelho Campos. Moção do Vereador José Roberto Tasca:
159/22 - De congratulações aos ótimos serviços prestados pela empresa
Toldos Parati e pelos seus 36 anos de existência. Moções do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 160/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Lina
Suzuki de Carvalho. 161/22 - De congratulações à Empresa de Ônibus
Circular Cidade de Ourinhos (CCO), pelos relevantes serviços prestados à
comunidade ourinhense e região, em razão do transcurso do aniversário de
43 anos, celebrado em 13 de junho. 162/22 - De congratulações à Empresa
Auto Viação Ourinhos-Assis (AVOA), pelos relevantes serviços prestados
no serviço de transporte intermunicipal (rodoviário) na região, fretamento e
turismo, em face do transcurso do aniversário de 60 anos de fundação,
celebrada em 14 de junho. Moção do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 163/22 - De congratulações à Casa de Carnes Ki Carne, pelos 20
anos de excelentes serviços prestados, oferecendo produtos de qualidade,
além de atendimento excepcional aos seus clientes. Moção do Vereador
Alexandre Florencio Dias: 164/22 - De congratulações ao AME Ambulatório Médico de Especialidades, pelos 9 anos de atividades,
prestando serviços de qualidade para Ourinhos e região. 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. Não havendo pedido de destaque,
o Sr. Presidente colocou em discussão os Requerimentos nº s 1.105 a
1.124/22 e as Moções nº s 159 e 161 a 164/2022. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Roberta Stopa, Anísio Aparecido Felicetti, Nilce
Araujo Garcia, Alexandre Araújo Dauage, Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva, José Roberto Tasca, Raquel Borges Spada (aparte do tempo do Sr.
Vereador José Roberto Tasca), Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
(aparte do tempo do Sr. Vereador José Roberto Tasca), Éder Júlio Mota,

Anísio Aparecido Felicetti (aparte do tempo do Sr. Vereador Éder Júlio
Mota), Raquel Borges Spada, Cícero de Aquino, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva (como líder de partido), José Roberto Tasca (como
líder de partido), Anísio Aparecido Felicetti (como líder de partido), Éder
Júlio Mota (aparte do tempo do Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti),
Alexandre Florencio Dias (o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho
solicitou a palavra e cedeu o tempo para o Senhor Vereador Alexandre
Florencio Dias). Por questão de ordem fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva. 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, fizeram o uso da palavra na tribuna livre os Senhores
Vereadores Nilce Araujo Garcia, José Roberto Tasca, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva e Raquel Borges Spada. Fim do horário do expediente,
o Senhor Vereador Éder Júlio Mota 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, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores
Vereadores para verificação do quórum regimental: 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, Raquel Borges Spada,
Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo, Valter do Nascimento
(quinze Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na
ordem do dia o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento nº
1.125/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 02/2022 de autoria do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho, que concede o título de “Cidadão Benemérito de Ourinhos” ao
Deputado Federal Capitão Augusto. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com votos onze
favoráveis e três votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o
Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Luiz Donizetti Bengozi para atuar
como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para a elaboração do
respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 02/2022. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de

autoria do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho, que concede o título de
“Cidadão Benemérito de Ourinhos” ao Deputado Federal Capitão Augusto,
declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 13 de
junho de 2022, Luiz Donizetti Bengozi – Relator. Com o parecer favorável
lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 02/2022 de autoria do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho, que concede o título de “Cidadão Benemérito de Ourinhos” ao
Deputado Federal Capitão Augusto. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, o Sr. Presidente solicitou aos funcionários da secretaria que fossem
distribuídas as cédulas de votação aos Senhores Vereadores. Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou a chamada de votação para que os Senhores
Vereadores depositassem o voto na urna. Após a votação, o Sr. Presidente
solicitou a presença dos Senhores Vereadores Fernando Rosini, Valter do
Nascimento e Raquel Borges Spada para acompanhar a contagem dos votos
e declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2022 com
onze votos favoráveis. Foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.126/2022 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 03/2022 de autoria do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho, que concede o título de “Cidadã Ourinhense” à Sra. Dani
Alonso. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação
nominal, APROVADO com onze votos favoráveis e dois votos contrários.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia para atuar como relatora especial ao projeto
e suspendeu a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer da
Relatora Especial ao Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2022. Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de autoria do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho, que concede o título de “Cidadã Ourinhense” à Sra.
Dani Alonso, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, salvo melhor juízo. Sala das
Sessões, em 13 de junho de 2022, Nilce Araujo Garcia – Relatora. Com o
parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2022 de autoria do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho, que concede o título de “Cidadã
Ourinhense” à Sra. Dani Alonso. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, o Sr. Presidente solicitou aos funcionários da secretaria que fossem
distribuídas as cédulas de votação aos Senhores Vereadores. Em seguida, o
Primeiro Secretário realizou a chamada de votação para que os Senhores
Vereadores depositassem o voto na urna. Após a votação, o Sr. Presidente
solicitou a presença dos Senhores Vereadores Alexandre Florencio Dias,
Nilce Araujo Garcia e Luiz Donizetti Bengozi para acompanhar a contagem
dos votos e declarou APROVADO o Projeto de Decreto Legislativo nº

03/2022 com doze votos favoráveis. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para
que o Primeiro Secretário Anísio Aparecido Felicetti assumisse a
presidência. Reaberta a sessão, fizeram o uso da palavra livre os Senhores
Vereadores José Roberto Tasca e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
O Sr. Presidente interrompeu a sessão para que a Segunda Secretária
Raquel Borges Spada assumisse a presidência. Reaberta a sessão, foi dada a
continuidade do uso da tribuna. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador
Anísio Aparecido Felicetti. A Sra. Presidente suspendeu a sessão para que
o Primeiro Secretário assumisse a presidência para que a mesma usasse a
palavra. Reaberta a sessão, foi dada a continuidade do uso da tribuna livre.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada e
Alexandre Araújo Dauage. Não havendo mais orador inscrito e fim do
horário do expediente, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e
a presença de todos e declarou encerrada esta Décima Nona 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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