ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 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 oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e
treze 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 Vigésima Quinta Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de Lucas
Angelo. Para dar início aos trabalhos legislativos, o Segundo 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 e colocou em votação a Ata da
Vigésima Quarta Sessão Ordinária de 2022, APROVADA por unanimidade. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos de Pleasence Miglellone, do Sr. Flávio Rogério de Matos
Oliveira e do Sr. Luiz Carlos do Nascimento. 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 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. A
seguir, o Senhor Presidente informou que foram apresentadas à mesa as seguintes
matérias: Projeto de Lei nº 91/2022 de iniciativa 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 92/2022 de autoria 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 de 2022
da Prefeitura Municipal de Ourinhos - PMO e dá outras providências. Projeto de Lei
nº 93/2022 oriundo do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) e
dá outras providências. 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 Finanças e Orçamento emitidos aos seguintes protocolos:
Protocolo R-694/2022-69, referente ao Ofício nº 015/2022/Gerência de Compras, que
encaminha Processos de Compras e Serviços da SAE do mês de maio de 2022;
Protocolo R-628/2022-23, referente ao Ofício nº SMPF 89/2022, do Secretário
Adjunto de Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os Movimentos Diários
de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ourinhos, de nº s 062 a 080/2022, dos dias
01 a 29/04/2022; Protocolo R-727/2022-89, referente ao Ofício nº SMPF 108/2022,
do Secretário Adjunto de Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os
Movimentos Diários de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ourinhos, de nº s 081 a
102/2022, dos dias 02 a 31/05/2022. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do
Protocolo nº. R-00000694/2022-69 de 2022-06-28, referente ao Ofício nº
015/2022/Gerência de Compras, de 27 de junho de 2022, do Sra. Edna Valentina
Domingos - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e serviços
desta Autarquia, do mês de maio de 2022, não havendo nenhum óbice, e como Relator
pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 1º de agosto de 2022, Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre
Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000628/2022-23 de 2022-06-08,
referente ao Ofício nº SMPF 89/2022, de 08 de junho de 2022, da Sra. Cibele Cristina
Lopes de Campos, Secretário Adjunto de Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa
e os Movimentos Diários de Tesouraria da PMO, de nº s 062 a 080/2022, dos dias 01 a
29/04/2022, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e
Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 1º de agosto de
2022, Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – VicePresidente; Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito do Protocolo nº. R-00000727/2022-89 de 2022-07-05, referente ao Ofício nº
SMPF 108/2022, de 05 de julho de 2022, da Sra. Cibele Cristina Lopes de Campos,
Secretário Adjunto de Finanças, que encaminha os Boletins de Caixa e os Movimentos
Diários de Tesouraria da PMO, de nº s 081 a 102/2022, dos dias 02 a 31/05/2022, não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento,
concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 1º de agosto de
2022, Fernando Rosini – Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage – VicePresidente e Luiz Donizetti Bengozi – Membro. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação emitidos
aos Projetos de Lei n º s 88, 89 e 90/2022. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 88/2022. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Abel

Diniz Fiel, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Sistema de Lazer
Maria Cleusa dos Santos Zanutto), 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, 4 de agosto 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 89/2022. 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 90/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Guilherme Gonçalves,
que dispõe sobre a denominação de via pública (Rua Lucinéia da Silva Araújo - “Tia
Néia”), 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, 4 de agosto
de 2022. Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias –
Vice-Presidente 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. Logo após, foram apresentadas as matérias
relativas à 25ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimento do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 1.258/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se instalar
bebedouros nas praças onde foram inaugurados parques infantis. Requerimento do
Vereador José Roberto Tasca: 1.259/22 - Requer informações, junto ao 31º
Batalhão de Polícia Militar do Interior, quanto à possibilidade de se intensificar a
fiscalização de motocicletas de grande porte, considerando o excesso de velocidade e
ruído nas rodovias do perímetro urbano de Ourinhos. Requerimentos do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi: 1.260/22 - Requer informações quanto à possibilidade de se
instalar parque infantil, a exemplo de outros que vêm sendo inaugurados no
município, ao lado do Campo de Futebol Santo Sarmázio Gonçalves "Santinho"
(Beira Rio), no Jardim Anchieta. 1.261/22 - Requer informações sobre o projeto e o
cronograma de execução de pavimentação asfáltica em trecho da Rua Evaristo
Fantinatti, compreendido entre os nº s 1 e 45, na Vila Odilon. Requerimento do
Vereador José Roberto Tasca: 1.262/22 - Requer informações sobre o cumprimento
da Lei nº 6.713, de 20 de janeiro de 2022, que institui o acesso gratuito das pessoas
idosas, a partir de 60 anos, às salas de exibição cinematográficas e teatros no
Município de Ourinhos e dá outras providências. Requerimento do Vereador Abel
Diniz Fiel: 1.263/22 - Encaminha minuta de Projeto de Lei que institui o Programa
Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana no Município de Ourinhos e dá outras
providências. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.264/22 Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução, bem como a
revitalização e limpeza, tais como: poda de árvore e implantação de pista de
caminhada, em trecho da Rua João Rolli, compreendido entre os nº s 161 e 1.180, no
Jardim Matilde. 1.265/22 - Requer informações sobre a possibilidade de urbanização
de área verde anexa à EMEF "Prof. José Alves Martins", no Jardim Itamaraty.

1.266/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar estrutura e
condições para a execução do projeto Horta na EMEF "Prof. José Alves Martins", no
Jardim Itamaraty. 1.267/22 - Requer informações sobre a possibilidade, bem como o
cronograma de execução de manutenção e pintura em todo o prédio da EMEF "Prof.
José Alves Martins", no Jardim Itamaraty. Requerimentos da Vereadora Roberta
Stopa: 1.268/22 - Requer informações sobre se há planejamento para a execução de
serviços pertinentes e necessários na Estrada Rural adjacente à Rodovia Mello
Peixoto, km 278, lateral do Motel Fênix. 1.269/22 - Encaminha minuta de Projeto de
Lei Complementar, que dispõe sobre o piso salarial dos Agentes de Combate a
Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, em conformidade com o piso nacional
estabelecido pela Emenda Constitucional 120, de 5 de maio de 2022. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.270/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar playgrounds (brinquedos infantis) no espaço de lazer no
campo do Jardim Josefina. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.271/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar a instalação de iluminação pública e pintura na quadra do Jardim São Carlos,
localizada no final da Rua Henrique Terçariol. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.272/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instalar playground no espaço de lazer do Jardim Guaporé. Requerimentos do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.273/22 - Requer informações sobre o projeto e
o cronograma de execução de pavimentação asfáltica no trecho de paralelepípedo na
Rua Alpino Buratti, na Vila São Francisco. 1.274/22 - Requer informações sobre o
projeto e o cronograma de execução de recapeamento asfáltico da Rua Brasil, no
trecho entre os nº s 16 e 365, na Vila Christoni. Requerimento do Vereador
Santiago de Lucas Angelo: 1.275/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.212/2021, que solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua 7 de
Setembro, próximo ao nº 914. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 1.276/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar o
Sistema de Lazer 69, no Jardim Furlan, com instalação de playground, academia da
saúde, iluminação a LED, pista de caminhada, campo de areia, plantio de grama,
quiosques, etc. 1.277/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar
o Sistema de Lazer 70, no Jardim Furlan, com instalação de playground, academia da
saúde, iluminação a LED, pista de caminhada, campo de areia, plantio de grama,
quiosques, etc. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.278/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor
de velocidade ou quebra-molas na Rua Vereador Felismino Vieira - Jardim das
Paineiras, em frente à viela na rua de entrada e saída principal do bairro, que interliga
o Jardim das Paineiras aos Jardins Santa Fé IV e São Judas Tadeu, em atendimento ao
pedido realizado através de abaixo-assinado dos moradores do bairro, representados
pela Sra. Élica de Fátima Brito, e enviado à Prefeitura em 5 de outubro de 2020.
Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.279/22 - Requer informações sobre
a possibilidade de se tomar providências acerca da fiscalização para fins de evitar o
descarte de entulhos e lixos no final da Rua Júlio Mori, junto ao entroncamento com
a Estrada Municipal OUR-347, no Jardim Santa Felicidade. Requerimentos do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.280/22 - Requer informações sobre como

vem funcionando a fiscalização em casas de festas alugadas/áreas de lazer, referente
ao volume do som, após as 22 horas. 1.281/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de providências visando uma melhor iluminação na Praça Melo
Peixoto. 1.282/22 - Requer informações sobre a previsão de reformas nas escolas
públicas. 1.283/22 - Requer informações sobre como estão sendo realizados os
acolhimentos de animais de rua. 1.284/22 - Requer informações se existe projeto
sobre a conscientização de doação de cabelo no Município. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.285/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar programa de parceria com a comunidade, visando a
manutenção de jardins, áreas verdes e espaços públicos revitalizados, mediante a
ligação de água e instalação de hidrômetros em caixas padronizadas. Os
requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. A seguir, o
Segundo Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação do Vereador
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.327/22 - Solicita poda de árvore situada
na Rua João Matias Graciano - João do Fórum, próxima ao n° 85, no Jardim São
Jorge, considerando estar causando danos à imóvel de munícipe. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.328/22 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Felismino
Fernandes dos Santos, no Jardim Europa. 1.329/22 - Solicita aumento no número de
postes de iluminação com lâmpadas a LED instalados na Praça Tereza Gonçalves
Chiaradia, no Conjunto Residencial de Interesse Social Cezira Sândano Migliari.
Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.330/22 Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Vereador Dr. Michel Abdo Tanus, em
frente ao nº 423, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.331/22 - Solicita
poda de árvores na Rua Emília Brechesi Saladini, 207, no Jardim Anchieta. 1.332/22
- Solicita troca de lâmpada inoperante em viela da Rua Dr. Caio Mizubuti, em frente
ao nº 777, na Vila Soares. 1.333/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua
Jairo Adalberto Bertaia (antiga Rua 7), próximo ao nº 330, no Conjunto Residencial
de Interesse Social Itajubi. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi:
1.334/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Rio de
Janeiro, esquina com a Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, no Jardim Matilde.
1.335/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Mário de
Oliveira Branco, defronte ao nº 117 - Vila Vilar. 1.336/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Cambará, defronte aos nº s 900, 910, 970,
1.033, 1.054 e 1.426 - Jardim Matilde. Indicações do Vereador Alexandre
Florencio Dias: 1.337/22 - Solicita revitalização da iluminação da Praça Prefeito
Benício do Espírito Santo, defronte à Igreja São Pio X - Vila Margarida. 1.338/22 Solicita pintura de sinalização de solo em torno da Praça Prefeito Benício do Espírito
Santo, defronte à Igreja São Pio X - Vila Margarida. Indicações do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 1.339/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em
postes na Rua do Expedicionário, defronte aos nº s 1.850, 1.900, 2.294, 2.418 e
2.600, na Vila Vilar. 1.340/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em
postes na Rua Vitório Toloto, defronte ao nº 25, e ao lado, na Vila Vilar. 1.341/22 Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Bernard Bozon
Verduraz (Francês), defronte aos nº s 1.048, 1.046 e 1.010, na Vila Vilar. 1.342/22 -

Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua João Rolli, esquina
com a Rua Rio de Janeiro, no Jardim Matilde. Indicações da Vereadora Roberta
Stopa: 1.343/22 - Solicita poda de três árvores (Sibipirunas) na Praça do Esportista
Oswaldo Lazarini, localizada na Rua Dorival Gama, 320 - Jardim Matilde. 1.344/22 Solicita reperfilamento asfáltico e pintura de sinalização de trânsito na Rua Santos
Dumont, entre os nº s 399 e 525, na Vila Mano, em frente ao Clube Atlético
Ourinhense. 1.345/22 - Solicita pintura de sinalização de trânsito na Rua Rio de
Janeiro, entre os nº s 1.432 e 1.601, em especial nos cruzamentos com as Ruas
Miguel Vieira da Silva, Vicente do Amaral, Ribeirão Claro e Dorival Gama, no
Jardim Matilde. 1.346/22 - Solicita reperfilamento asfáltico e pintura de sinalização
de trânsito na Rua Rubem Ribeiro de Moraes, no Jardim São Jorge. 1.347/22 Solicita reperfilamento asfáltico e pintura de sinalização de trânsito na Rua Prefeito
Eduardo Salgueiro, entre os nº s 225 a 419, na Vila Mano, lateral do Clube Atlético
Ourinhense. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.348/22 - Solicita
roçada e limpeza na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia - Conjunto Residencial de
Interesse Social Cezira Sândano Migliari. Indicação do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.349/22 - Solicita troca de quatro lâmpadas
inoperantes na Rua Professor José Aparecido Gomes de Oliveira - Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. Indicação do Vereador Giovanni
Gomes de Carvalho: 1.350/22 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, haja vista o pedido dos moradores. Dando
sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção
dos Vereadores José Roberto Tasca, Fernando Rosini e Santiago de Lucas
Angelo: 221/22 - De congratulações ao Clube Balneário Diacuí, pela realização do
campeonato de futebol Multidrogas Champions League, cuja final ocorreu em 30 de
julho, e pela campanha de arrecadação de alimentos ocorrida durante o evento.
Moção do Vereador Cícero de Aquino: 222/22 - De pesar pelo falecimento de
Denise Félix Bergamini. Moção do Vereador José Roberto Tasca: 223/22 - De
congratulações e aplausos à equipe que participou da ação social realizada na
Associação de Moradores do Parque Pacheco Chaves em prol do Sr. Antônio Carlos
de Mello, que teve seu caminhão queimado em frente à sua residência no Jardim
Santos Dumont. Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 224/22 - De
congratulações ao Herrero Lanches, pelos mais de 10 anos em atividade em nosso
Município, oferecendo produtos e atendimento de qualidade, colaborando com o
pleno desenvolvimento de nosso Município. Moções do Vereador Luiz Donizetti
Bengozi: 225/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Fabiane Bueno. 226/22 - De
pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Antônio Frajoli de Souza. Moção dos Vereadores
Valter do Nascimento e Alexandre Araújo Dauage: 227/22 - De congratulações ao
Varejão Santa Catarina, pelos 30 anos de serviços prestados com qualidade e
economia em nosso Município. Moção dos Vereadores Luiz Donizetti Bengozi e
Alexandre Araújo Dauage: 228/22 - De pesar pelo falecimento de José Carlos
Burati. Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 229/22 - De pesar pelo
falecimento de Marcelo Pereira Roberto Júnior. 230/22 - De pesar pelo falecimento
de Maria Luiza Soares Romano, ocorrido em 29 de julho. Moções do Vereador José
Roberto Tasca: 231/22 - De congratulações e aplausos à Professora, Jornalista,

Comendadora e Grande Dama da Cultura Sra. Emery Merege Farah, pelos serviços
prestados à nossa cidade, um verdadeiro legado construindo a história do povo de
Ourinhos. 232/22 - De congratulações e aplausos à empresa Radiadores São João,
pelos ótimos serviços prestados, atuando em nossa cidade desde 1960. Moção da
Vereadora Roberta Stopa: 233/22 - De congratulações à 3ª edição do evento
“Ciência no Bar”, organizado e apoiado por Luan Pasqueta, Débora Ferreira, Glauber
Uriel, Glaucia Zilioli, Estêvão Zilioli, Mayara Campos Alves e Gabriela Campos
Alves. Moção do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 234/22 - De congratulações
à Cachaçaria Água Doce, pelos 29 anos de prestação de serviço em nosso Município.
Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 235/22 - De congratulações ao Pastor Eliabe
Salvador, pelo lançamento de seu segundo livro “Adoração - Um caminho que te
levará mais profundo em Deus”. Moção do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 236/22 - De congratulações ao Brother's Cell, pelos 7 anos de excelentes
serviços prestados, colaborando com o pleno desenvolvimento de nosso Município.
Moção dos Vereadores Giovanni Gomes de Carvalho e Alexandre Araújo
Dauage: 237/22 - De congratulações à loja Gato Preto, pelos 12 anos de excelentes
serviços prestados, colaborando com o pleno desenvolvimento de nosso Município.
Moção do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 238/22 - De congratulações à
JB Distribuidora, por completar 1 ano de excelentes serviços prestados, colaborando
com o pleno desenvolvimento de nosso Município. Moção do Vereador Santiago de
Lucas Angelo: 239/22 - De congratulações ao servidor público Geovani Pistor da
Silva, pelos 28 anos de excelentes serviços prestados, com muito profissionalismo,
competência e dedicação à sociedade ourinhense. 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. Fez pedido de destaque o Sr. Vereador
Santiago de Lucas Angelo da Moção nº 239/2022. Não havendo mais pedido de
destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão globalizada os Requerimentos nº s
1.258 a 1.285/22 e as Moções nº s 221, 223, 224, 227 e 231 a 239/2022, com exceção
da matéria destacada. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Alexandre Araújo
Dauage. O Senhor Presidente Santiago de Lucas Angelo suspendeu a sessão para que
o Vice-Presidente Fernando Rosini assumisse a presidência. Reaberta a sessão,
continuaram fazendo o uso da palavra os Senhores Vereadores Giovanni Gomes de
Carvalho, José Roberto Tasca, Roberta Stopa, Abel Diniz Fiel, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota, Cícero de Aquino,
Abel Diniz Fiel (usou três minutos do tempo cedido pelo Vereador Alexandre
Florencio Dias), Alexandre Florencio Dias, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
(como líder de partido). Por questão de ordem fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Éder Júlio Mota. Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as
moções foram colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo
reassumisse a sessão. Reaberta a sessão, 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 a matéria destacada na presente sessão, em ordem cronológica. Foi
colocada em discussão a Moção nº 239/22 de autoria do Vereador Santiago de Lucas
Angelo de congratulações ao servidor público Geovani Pistor da Silva, pelos 28 anos
de excelentes serviços prestados, com muito profissionalismo, competência e
dedicação à sociedade ourinhense. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocada em votação, APROVADA por unanimidade. Em seguida, fizeram o uso da
palavra livre os Senhores Vereadores José Roberto Tasca, Cícero de Aquino,
Alexandre Araújo Dauage, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Abel Diniz Fiel e
Éder Júlio Mota. Fim do horário regimental, o Sr. 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. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos, 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 discussão as matérias apresentadas. Por questão de ordem, o
Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou o adiamento da discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar nº 21/2021 por cinco sessões ordinárias. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 71/2022 de
iniciativa dos Vereadores Valter do Nascimento e Santiago de Lucas Angelo que
dispõe sobre denominação de próprio municipal (Centro Social Urbano João Carlos
Belinelo “Biguineli”). Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 5/2022 da Vereadora Raquel Borges Spada que concede o
título de “Cidadão Ourinhense” ao Deputado Federal Paulo Freire. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou 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 os votos na urna. O Senhor Presidente solicitou a presença dos
Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e
Fernando Rosini 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 5/2022 com dez votos favoráveis. Foi colocado em discussão o
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. Ninguém querendo fazer o uso da

palavra, o Senhor Presidente solicitou 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 os votos na urna. O Senhor
Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Giovanni Gomes de
Carvalho, Éder Júlio Mota e Valter do Nascimento 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 6/2022 com quinze votos
favoráveis. Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2022
de autoria 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. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o
Senhor Presidente solicitou que fossem distribuídas as cédulas de votação aos
Senhores Vereadores. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a chamada de
votação para que os Senhores Vereadores depositassem os votos na urna. O Senhor
Presidente solicitou a presença dos Senhores Vereadores Roberta Stopa, Cícero de
Aquino e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva 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 7/2022 com quatorze votos
favoráveis. Não havendo mais 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 Segundo Secretário
assumisse a presidência da presente sessão. Reaberta a sessão, fez o uso da tribuna
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 Vigésima Quinta 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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