ATA DA DÉCIMA 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 Raquel Borges Spada

Ao vigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e seis
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 Quinta 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: Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Éder
Júlio Mota, Fernando Rosini, 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
(quatorze 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 do Sr. Sebastião Bugeli,
do Sr. Rogério de Oliveira e da Sra. Regina Fernandes Nagaki (Servidora Pública da
Câmara Municipal). Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido
Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Rogério de Oliveira.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage pelo falecimento
do Sr. Marcos Vascon. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Florencio
Dias pelos falecimentos do Sr. Rogério de Oliveira, da Sra. Jandira Guicho da Silva e
da Sra. Regina Fernandes Nagaki. Por questão de ordem, a Senhora Vereadora Raquel
Borges Spada solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Regina
Fernandes Nagaki. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Regina Fernandes Nagaki. O Senhor
Presidente Santiago de Lucas Angelo também solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos da servidora municipal desta Casa de Leis, a Sra. Regina Fernandes
Nagaki, do Sr. Francisco Carlos de Campos e do Sr. Sebastião Bugeli. 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 Quarta 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
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. A seguir, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios
recebidos: Ofício n° 0228/2022/GIGOV/BU, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
informando crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 12/05/2022, no valor de
R$ 88.062,00 (oitenta e oito mil, sessenta e dois reais), na conta vinculada ao
Contrato de Repasse nº 873893/2018, firmado com o município de Ourinhos em
18/07/2018, no âmbito do Programa Esporte, Cidadania e Desenvolvimento; Ofício
n° 02/2022 / DA / SAE, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO,
encaminhando Balancetes Financeiros referentes aos meses de JANEIRO,
FEVEREIRO e MARÇO de 2022. Protocolo R-562/2022-70, que registra Boletins
Diários de Tesouraria da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE,
referentes aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2022, dos nº s 001 a
059/2022. Os ofícios 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 foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 59/2022 oriundo dos Vereadores Giovanni
Gomes de Carvalho e Raquel Borges Spada que declara de utilidade pública a
Associação Amigos dos Surdos de Ourinhos e Região. Projeto de Lei nº 60/2022 de
autoria do Vereador Anísio Aparecido Felicetti que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua José Fantinatti). Veto Total nº 1/2022 do Prefeito Municipal 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"). O Senhor Presidente informou que as matérias
apresentadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres de acordo com o mandamento regimental. Dando continuidade,
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 51 e
57/2022: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
51/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua José Barreto dos Reis Filho), 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, 12 de maio 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 57/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Alexandre Florencio
Dias, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Nelson Aparecido Ramos de
Oliveira), 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, 12 de maio
de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias –

Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. Os projetos, cujos pareceres favoráveis
foram lidos, poderão ser encaminhados às demais comissões competentes ou
inseridos na Ordem do Dia das próximas sessões. Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres da Comissão de
Finanças e Orçamento emitidos aos seguintes protocolos: PROTOCOLO R328/2022-21, referente ao Ofício nº DA/SC 001/2022, que encaminha balancete
financeiro da SAE dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2021. PROTOCOLO R-329/2022-25, referente aos Boletins de Caixa da
SAE, de nº s 142 a 162/2021, dos dias 02/08/2021 a 31/08/2021. PROTOCOLO R330/2022-30, referente aos Boletins de Caixa da SAE, de nº s 163 a 179/2021, dos
dias 01/09/2021 a 30/09/2021. PROTOCOLO R-331/2022-34, referente aos Boletins
de Caixa da SAE, de nº s 180 a 197/2021, dos dias 01/10/2021 a 29/10/2021.
PROTOCOLO R-332/2022-38, referente aos Boletins de Caixa da SAE, de nº s 198 a
214/2021, dos dias 03/11/2021 a 30/11/2021. PROTOCOLO R-333/2022-42,
referente aos Boletins de Caixa da SAE, de nº s 215 a 234/2021, dos dias 01/12/2021
a 31/12/2021. PROTOCOLO R-382/2022-48, referente ao Ofício nº
009/2022/Gerência de Compras, encaminhando os processos de compras e serviços
do mês de março de 2022. PROTOCOLO R-434/2022-62, referente ao Ofício nº
SMPF 67/2022, que encaminha os Boletins de Caixa de Tesouraria da PMO, de nº s
022 a 040/2022, dos dias 01 a 25/02/2022. PROTOCOLO R-435/2022-66, referente
ao Ofício nº SMPF 68/2022, que encaminha os Boletins de Caixa de Tesouraria
PMO, de nº s 041 a 061/2022, dos dias 03 a 31/03/2022. PROTOCOLO R-470/202208, referente ao Ofício nº 010/2022/Gerência de Compras, encaminhando os
processos de compras e serviços da SAE do mês de abril de 2022. PROTOCOLO R481/2022-52, referente ao Ofício SMF/Contabilidade nº. 22/2022, informando que
não ocorreram Despesas com Publicidade referente ao 1º Trimestre do Exercício de
2022 da Prefeitura Municipal de Ourinhos: Parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamento, Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito do Protocolo nº. R-00000328/2022-21 de 2022-03-29, referente ao Ofício
nº DA/SC 001/2022, de 29 de março de 2022, da Sra. Jéssica Guimarães Santos
Pereira, Gerente de Orçamento e Finanças, que encaminha cópia do Balancete
Financeiro da Receita e da Despesa da SAE, referente aos meses de julho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, 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, 16 de maio de 2022, Fernando Rosini –
Presidente-Relator; Alexandre Araújo Dauage Vice-Presidnete e Luiz Donizetti
Bengozi – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças, Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R00000329/2022-25 de 2022-03-29, referente aos Boletins de Caixa e os Movimentos
Diários de Tesouraria da SAE, de nº s 142 a 162/2021, dos dias 02/08/2021 a
31/08/2021, 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, 16
de maio 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-00000330/2022-30 de 2022-0329, referente aos Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria da SAE,
de nº s 163 a 179/2021, dos dias 01/09/2021 a 30/09/2021, 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, 16 de maio de 2022. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000331/2022-34 de 2022-0329, referente aos Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria da SAE,
de nº s 180 a 197/2021, dos dias 01/10/2021 a 29/10/2021, 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, 16 de maio de 2022. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000332/2022-38 de 2022-0329, referente aos Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria da SAE,
de nº s 198 a 214/2021, dos dias 03/11/2021 a 30/11/2021, 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, 16 de maio de 2022. Parecer do
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito do Protocolo nº. R-00000333/2022-42 de 2022-0329, referente aos Boletins de Caixa e os Movimentos Diários de Tesouraria da SAE,
de nºs 215 a 234/2021, dos dias 01/12/2021 a 31/12/2021, 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, 16 de maio 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-00000382/2022-48 de 2022-04-12, referente ao Ofício nº
009/2022/Gerência de Compras, de 11 de abril de 2022, da Sra. Edna Valentina
Domingos - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e
serviços desta Autarquia, do mês de março 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, 16 de maio 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-00000434/2022-62 de 2022-04-28, referente ao Ofício nº SMPF 67/2022, de 28
de abril 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 022 a 040/2022, dos dias 01 a 25/02/2022, 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, 16 de maio 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-00000435/2022-66 de 2022-04-28, referente ao Ofício nº SMPF
68/2022, de 28 de abril 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 041 a 061/2022, dos dias 03 a 31/03/2022, 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, 16 de maio
de 2022, Fernando Rosini – Presidente Relator; Alexandre Araújo Dauage – VicePresidente 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-00000470/2022-08 de 2022-05-04, referente ao Ofício
nº 010/2022/Gerência de Compras, de 03 de maio de 2022, da Sra. Edna Valentina
Domingos - Superintendente da SAE, encaminhando os processos de compras e
serviços desta Autarquia, do mês de abril 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, 16 de maio 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-00000481/2022-52 de 2022-05-06, referente ao Ofício SMF/Contabilidade nº.
22/2022, de 05 de maio de 2022, do Sr. João Victor Lopes Libano - Contador da
PMO, informando que não ocorreram Despesas com Publicidade referente ao 1º
Trimestre do Exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Ourinhos, 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, 16 de maio de 2022, Fernando
Rosini – Presidente Relator; Alexandre Araújo Dauage – Vice-Presidente e Luiz
Donizetti Bengozi – Membro. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura
do parecer favorável com alteração da Comissão de Justiça e Redação emitido ao
Projeto de Lei nº 15/2022: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 15/2022. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que institui o
Conselho Municipal de Habitação – COMH e dá outras providências, esta Comissão
observou ser necessárias algumas retificações: 1) Na ementa, corrigir o termo
“instituiu” por “institui”. 2) No Art. 1º, no lugar de “Fica constituído” adequar para
“Fica instituído”; 3) No Art. 2º, falta crase na passagem: “...políticas habitacionais
direcionadas à população...”; 4) No Art. 4º, nos numerais cardinais deve-se eliminar

os “0” (zeros) à esquerda por não possuírem valor; Ainda no Art. 4º, inciso I, alínea
“e”, substituir o Órgão “Câmara Municipal” para “Entidades de Ensino e Pesquisa de
Ourinhos”, conforme ofício nº 45/2022, de 5 de abril de 2022, que solicita tal
substituição. 5) No Art. 5º, II, faltou a expressão “à solução de” na passagem:
“...visando à solução de todo e qualquer problema...”, faltou também a crase na
passagem: “...problema relacionado às questões habitacionais;”; 6) No Art. 5º, XII,
falta crase na passagem: “...programas dirigidos à questão habitacional...” Ainda no
Art. 5º, XII, crasear o artigo “as” nas alíneas “c”, “d” e “e”. Assim, desde que
realizadas as alterações apontadas acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 12 de maio de 2022, Anísio Aparecido
Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre Florencio Dias – Vice-Presidente e Éder
Júlio Mota – Membro. Realizada a leitura do parecer, o Senhor Presidente colocou
em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. A seguir, foram apresentadas as matérias relativas à
Décima Quinta Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 962/22 - Requer informações sobre a possibilidade de atendimento aos
Requerimentos nº s 44/2021, 68/2020 e 05/2019, que requerem informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em todas as ruas do Jardim São
Carlos. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 963/22 - Requer
informações, através de cópias, contendo as despesas de iluminação pública, qual a
origem de fonte pagadora, quanto é arrecadado de CIP por ano e qual tem sido a
destinação desse valor arrecadado. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 964/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar as despesas
orçamentárias do exercício de 2023, com o consequente remanejamento dos recursos
orçamentários para atender o Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos
Vereador João Flauzino Gonçalves, que se encontra com perda de receita dos boxes
existentes, visto que o valor anual repassado é insuficiente para uma boa manutenção.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 965/22 - Reitera, em inteiro teor, o
Requerimento nº 1.112/2021, que requer informações, junto à Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, sobre quando retornará o recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Raul Pinto da Fonseca, José
Velmiro Teiga, Três, Luiz Cyriaco de Carvalho, Arcângelo Brianez, bem como nas
Alamedas Vereador e Presbítero Salomão de Moraes, José da Cruz Thomé, Benedito
Siqueira, Jorge Ferreira de Campos, Taiti Ito, Thomaz Frazatto e Domingos Cristoni,
no Jardim Santa Fé. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 966/22 Requer informações da Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia
de Assis, gestora do AME - Ambulatório de Especialidades de Ourinhos, sobre o
número de consultas e a quantidade de exames e cirurgias realizadas mensalmente
pelo ambulatório. 967/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para
execução de sinalização viária em toda a extensão da Avenida Domingos Camerlingo
Caló. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 968/22
- Requer informações se há sala de vacinação no posto de saúde do Jardim das
Paineiras e, no caso da não existência, se há possibilidade da criação de uma sala de
vacinação para a população que faz uso da referida unidade de saúde.

Requerimentos do Vereador Valter do Nascimento: 969/22 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 800/2021, que solicita recapeamento asfáltico na Avenida
Luiz Saldanha Rodrigues, próximo à Empresa Colchões Castor. 970/22 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 377/2021, que solicita implantação de redutor de
velocidade na Rua Antonio Franciscon Filho nº 156 - Residencial Recanto dos
Pássaros III. 971/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 932/2021, que
solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Fábio Francisco Bordim de
Camargo, defronte ao nº 852 - Jardim Europa. 972/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 580/2021, que solicita troca de várias lâmpadas em toda a extensão da
Avenida Comendador José Zillo. 973/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
597/2021, que solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Pedro Padovan,
no Jardim Imperial. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 974/22 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 671/2022, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, contendo cópias de
todo processo, do projeto e os valores da pista de caminhada recém criada que liga a
pista da Avenida Vitalina Marcusso com a da Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), no
Jardim Guaporé. 975/22 - Requer o envio, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, de cópias do cronograma de recapeamento asfáltico
realizado dentro do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, indicando a
metragem da área recapeada e esclarecendo se há programa de instalação para troca
de toda a iluminação por lâmpadas de LED. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 976/22 - Requer informações sobre a possibilidade da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizar competição de “Mountain Bike”,
em todas as categorias e com premiações. Requerimentos da Vereadora Roberta
Stopa: 977/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 180/2022, que requer
informações sobre o Subsídio de Transporte Universitário ou Profissionalizante.
978/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 182/2022, que requer
informações sobre o protocolo de atendimento para casos de picada de escorpião em
Ourinhos e outras informações. 979/22 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nº s 237/2022 e 967/2021, que requerem informações referentes à
instalação e manutenção dos Ecopontos em Ourinhos e da possibilidade de se firmar
parceria com a Recicla Ourinhos. 980/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 668/2022, que requer informações sobre dados dos testes feitos na
água para consumo humano do município de Ourinhos após o tratamento e enviados
ao Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo Humano). Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 981/22 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
sobre a possibilidade de se realizar melhorias, reparos ou troca da estrutura metálica,
além de pintura em ponte que liga o Jardim do Sol ao Jardim Colorado, bem como
realizar roçada no córrego que corta ambos os bairros, e também se existe algum
projeto ou cronograma para efetuar melhorias na referida ponte. Requerimento do
Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 982/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.208/2021, que requer informações sobre o cronograma de
implantação de dispositivo (lombada), bem como de instalação que obrigue a parada
no cruzamento da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro com a Rua Machado Florence -

Vila Boa Esperança 1ª Sessão. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges
Spada: 983/22 - Requer informações sobre a possibilidade de visita de um técnico
ambiental para estudos sobre a remoção de pombos que têm feito ninhos no Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 984/22 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos, pelo setor
competente, para que o Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves tenha cronograma para se efetuar limpeza ao menos duas
vezes por mês. Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 985/22 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.308/2021, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar plantio de árvores frutíferas na Praça Luís Vaz de
Camões, ao lado do Supermercado Bom Preço, no Jardim América, de acordo com a
Lei nº 6.617/2020. Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 986/22 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos, pela Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, para que se faça um cronograma de
roçada no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 987/22 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.319/2021, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar plantio de árvores frutíferas no Sistema de Lazer
"Maurício Carnevalle", no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB),
de acordo com a Lei nº 6.617/2020. 988/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.334/2021, que requer informações sobre estudo e cronograma para
execução de melhorias no sistema viário (trânsito) no cruzamento da Rua Júlio Mori
com a Avenida Horácio Soares, para possibilitar maior fluidez. 989/22 - Requer
informações sobre os Requerimentos nº s 405/2022 e 1.374/2021, que requerem
informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade (lombada ou
outro dispositivo) na Rua Benjamin Constant, defronte ao nº 532 (Colégio Dom
Gaspar), na Vila Moraes, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
990/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.609/2021, que requer
informações sobre projeto, bem como cronograma de instalação de iluminação
pública em trecho da Rua Atta Haddad, da Rua Padre Rui Cândido da Silva até o
cruzamento com a linha férrea, na Vila Santa Maria. 991/22 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 1910/2021, que requer informações sobre o cronograma para
construção de balanção de concreto no cruzamento da Alameda Conceição de Souza
Viana com a Rua Irineu Pereira da Silva - Jardim das Paineiras. Requerimentos do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 992/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se trocar o sistema de aquecimento da piscina do Ginásio Municipal
de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho". 993/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar reforma na piscina do Centro Social Urbano CSU para atender a população. 994/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar melhorias na ventilação, na iluminação, dentre outros, no Ginásio
Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho". Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 995/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se incluir no cronograma de recapeamento asfáltico ou de operação
"tapa-buracos" toda a extensão da Rua Vereador Geraldo Bernardini, principalmente
o trecho entre as Ruas José do Patrocínio e Emília Terçariol Tocalino. Requerimento

do Vereador Alexandre Florencio Dias: 996/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir uma creche na região do Núcleo Habitacional Choso
Misato e do Condomínio Moradas. Requerimentos do Vereador Santiago de Lucas
Angelo: 997/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira
comunitária na Praça Presidente Kennedy (Praça do Seminário), para atendimento
dos proprietários dos carrinhos de lanches, dos frequentadores e da população em
geral. 998/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar lixeira
comunitária na Praça dos Comerciários, no Jardim São Judas Tadeu, para
atendimento dos proprietários dos carrinhos de lanches, dos frequentadores e da
população em geral. 999/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
lixeira comunitária na Praça Dr. Raul Pires Netto (Praça da Capelinha), na Vila Musa,
para atendimento dos proprietários dos carrinhos de lanches, dos frequentadores e da
população em geral. Requerimento do Vereador Giovanni Gomes de carvalho:
1.000/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça no bairro
Ecoville. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente.
Dando continuidade, a Segunda Secretária realizou a apresentação das Indicações:
Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.065/22 - Solicita instalação
de lâmpadas de LED nas pistas de caminhadas do Município. 1.066/22 - Solicita
instalação de lâmpadas de LED nas praças que possuem academias de saúde no
Município. Indicações do Vereador Alexandre Florencio Dias: 1.067/22 - Solicita
limpeza de área verde na Rua Osvaldo Godinho Sant'anna, em frente ao nº 101, no
Jardim Nossa Senhora de Fátima. 1.068/22 - Solicita limpeza em terreno na Rua
Paulo Amaral Santos, em frente ao nº 171, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.
1.069/22 - Solicita reforma da academia da saúde situada no Jardim Itamaraty.
1.070/22 - Solicita construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de
Saúde da Família (USF) entre o Núcleo Habitacional Choso Misato e o Condomínio
Moradas. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.071/22 - Solicita poda
de árvore no cruzamento entre as Ruas Antônio Nicomedes Peixe e Osvaldo Corrêa –
Parque Minas Gerais. Indicações do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.072/22 Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Célio Rossini,
esquina com a Rua Neuza de Oliveira Guerreiro - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB). 1.073/22 - Solicita substituição de lâmpadas
inoperantes em postes na Rua Célio Rossini, esquina com a Rua João Alexandre Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.074/22 - Solicita
substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Argemiro Geraldo, defronte
aos nº s 104, 260 e 350 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.075/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua Ana
Rodrigues Corrêa, defronte ao nº 165 - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). 1.076/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na
Rua Prof. Silas Ribeiro de Moraes, defronte aos nº s 25, 95 e 483 - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.077/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Ipiranga, defronte aos nº s 306 e 330 - Vila
Odilon. 1.078/22 - Solicita substituição de lâmpadas inoperantes em postes na Rua
República, defronte ao nº 59 - Vila Odilon. 1.079/22 - Solicita substituição de
lâmpadas inoperantes em postes na Rua Padre Rui Cândido da Silva, esquina com a

Rua Constituição - Vila Odilon. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.080/22 - Solicita poda de árvores existentes no entorno e dentro da EMEI
"Nhandeara", localizada na Rua Sebastião Costa Galvão - Jardim Eldorado. 1.081/22
- Solicita podas em todas as árvores existentes, bem como troca de toda a iluminação
pública por lâmpadas de LED, em área verde localizada na Rua Sebastião Costa
Galvão - Jardim Eldorado. 1.082/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes defronte
e também dentro do pátio da EMEI "Nhandeara", localizada na Rua Sebastião Costa
Galvão - Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves
da Silva: 1.083/22 - Solicita limpeza em terreno localizado na Rua Noboru Endo,
defronte ao nº 493 - Jardim Anchieta. 1.084/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante
na Avenida Jairo Corrêa Custódio, defronte ao nº 320 - Nova Ourinhos. 1.085/22 Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Narciso Migliari, defronte ao nº 1.123 Vila Nova Sá. Indicações do Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.086/22 Solicita trocas de lâmpadas, podas de árvores e sinalização de trânsito em torno das
escolas municipais e estaduais. 1.087/22 - Solicita construção de balanção de
concreto na Rua Antônio Pires de Campos, na esquina com a Rua Miguel Sutil, no
Jardim Bandeirantes, visto que a água está abrindo buracos no asfalto. 1.088/22 Solicita construção de balanção de concreto na Rua Antônio Pires de Campos, na
esquina com a Rua Fernão Dias Paes Leme, no Jardim Bandeirantes, visto que a água
está abrindo buracos no asfalto. Indicações do Vereador Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva: 1.089/22 - Solicita limpeza em terreno localizado na Rua José
Felipe do Amaral nº 1.077 - Vila Perino. 1.090/22 - Solicita poda de árvores e
instalação de iluminação pública na pista de caminhada localizada na Rua Júlio Mori.
Indicações do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.091/22 - Solicita instalação
de lixeira coletiva na esquina entre as Ruas Enfermeiro José Augusto Ribeiro e
Bartholomeu Diaz Martinês. 1.092/22 - Solicita troca de lâmpadas na Rua Livino
José de Oliveira - Jardim Vista Alegre. Indicação do Vereador Giovanni Gomes de
Carvalho: 1.093/22 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Prefeito Eduardo
Salgueiro - Vila Mano. Indicação da Vereadora Roberta Stopa: 1.094/22 - Solicita
retirada de materiais inservíveis no Residencial Recanto dos Pássaros II. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.095/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes
em toda a extensão da Avenida Amador Bueno, bem como defronte ao n° 335, no
Jardim dos Bandeirantes. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.096/22
- Solicita troca de piso no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador
João Flauzino Gonçalves. 1.097/22 - Solicita roçada na praça do Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.098/22 - Solicita nebulização na Rua
Antônio de Souza Vianna, próximo ao nº 331. Logo após, a Segunda Secretária
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino:
117/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Bugeli. Moção do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 118/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Alice
Marques, aos 58 anos. Moção do Vereador Alexandre Florencio Dias: 119/22 - De
congratulações aos profissionais da Enfermagem, pelo Dia do Enfermeiro,
comemorado no dia 12 de maio. Moção da Vereadora Nilce Araújo Garcia:
120/22 - De congratulações e aplausos à Sra. Isabel Cristina Munhoz, Médica
Veterinária, pelos excelentes serviços prestados em sua clínica veterinária “Bicho da

Gente”, que neste mês completa 30 anos de atendimento. Moção dos Vereadores
Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Nilce Araujo Garcia:
121/22 - De repúdio à declaração racista do Vereador Camilo Cristófaro da Câmara
Municipal de São Paulo. Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 122/22 De congratulações à Metalmax, pelos excelentes serviços prestados em nosso
Município. 123/22 - De congratulações à Master Motos, pelos excelentes serviços
prestados em nosso Município. Moção do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 124/22
- De pesar pelo falecimento de Vilma Sorvalle Moreira. Moção do Vereador Cícero
de Aquino: 125/22 - De pesar pelo falecimento da Sra. Ygnez Benatto Laperuta.
Moção do Vereador Santiago de Lucas Angelo: 126/22 - De congratulações à
Enfermeira Lucimara de Moraes Santos, pelos excelentes serviços prestados à saúde
de nossos munícipes, sempre demonstrando comprometimento, carinho e dedicação
no exercício de suas atividades, digna do devido reconhecimento desta Edilidade.
Moção da Vereadora Raquel Borges Spada: 127/22 - De congratulações ao
SENAI, pela parceria com o Fundo Social e o Projeto Mulheres Empreendedoras, que
gerou ação de investimento na capacitação e qualificação profissional de 16 alunos,
sendo treze mulheres, mediante curso teórico e prático, proporcionando a restauração
e pintura do prédio do Fundo Social, além de incentivar o empreendedorismo e a
formalização de Micro Empreendedores Individuais e, também, viabilizar condições
favoráveis a futura recolocação no mercado de trabalho. 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. Fizeram pedido de
destaque a Sra. Vereadora Roberta Stopa da Moção nº 121/2022 e a Sra. Vereadora
Raquel Borges Spada dos Requerimentos nº s 938 e 984/2022. Não havendo mais
pedido de destaque, o Sr. Presidente colocou em discussão globalizada os
Requerimentos nº s 962 a 1.000/2022 e as Moções nº s 119 a 123, 126 e 127/2022,
com exceção das matérias destacadas. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti,
Roberta Stopa, Alexandre Araújo Dauage, Nilce Araujo Garcia e Raquel Borges
Spada. 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. O Senhor Presidente colocou em
deliberação as matérias destacadas da presente sessão em ordem cronológica. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº 983/2022 de autoria da Vereadora Raquel
Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade de visita de um técnico
ambiental para estudos sobre a remoção de pombos que têm feito ninhos no Terminal
Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em discussão, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 984/2022 de autoria da

Vereadora Raquel Borges Spada que requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos, pelo setor competente, para que o Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves tenha cronograma para
se efetuar limpeza ao menos duas vezes por mês. Fez o uso da palavra a Sra.
Vereadora Raquel Borges Spada. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o
Primeiro Secretário assumisse a sessão ordinária para o mesmo fazer o uso da
palavra. Reaberta, com a palavra o Sr. Vereador Santiago de Lucas Angelo. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que o Vereador Santiago de Lucas Angelo
reassumisse a sessão. Reaberta a sessão e ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação o requerimento destacado, APROVADO por
unanimidade. Foi colocada em discussão a Moção nº 121/2022 de autoria dos
Vereadores Roberta Stopa, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Nilce Araujo
Garcia de repúdio à declaração racista do Vereador Camilo Cristófaro da Câmara
Municipal de São Paulo. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocada em
votação, APROVADA por unanimidade. A seguir, fizeram o uso da palavra livre os
Senhores Vereadores Alexandre Florencio Dias e Cícero de Aquino. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente assumisse a sessão
ordinária. Reaberta a sessão foi dada a continuidade do uso da palavra livre. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Nilce Araujo
Garcia. O Senhor Presidente suspendeu a sessão para que o Vereador Santiago de
Lucas Angelo reassumisse a sessão ordinária. Reaberta a sessão foi dada a
continuidade do uso da palavra livre. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Raquel Borges Spada, Roberta Stopa e Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva. Fim do horário do expediente, por questão de ordem, o Sr. Vereador Anísio
Aparecido Felicetti solicitou do plenário a supressão do intervalo regimental para a
continuidade dos trabalhos legisltivos. O Senhor Presidente colocou em deliberação
do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Aceita a continuidade dos
trabalhos, 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, 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
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal e estando na ordem do dia
o Sr. Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos. Reaberta a sessão, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 1/2022 do Prefeito Municipal
que altera o art. 3º da Lei nº 6.130, de 30 de setembro de 2014, que cria o Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA e dá outras providências.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em discussão, APROVADO
por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 6/2022 de autoria
da Vereadora Raquel Borges Spada que prioriza a mulher vítima de violência
doméstica na aquisição de imóveis construídos por programas habitacionais para
famílias de baixa renda do Município de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém

querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 14/2022 de autoria dos
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e José Roberto Tasca que dispõe
sobre a instalação de redes de proteção ou equipamentos similares de segurança em
janelas, varandas e sacadas de novos edifícios residenciais que tenham mais de um
pavimento. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Nilce Araujo Garcia e Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva (como líder de partido). Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO por unanimidade. Não
havendo mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da tribuna
livre os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Raquel Borges Spada, Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Décima Quinta Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrouse 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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