ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove
horas e vinte e um minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na
Rua do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de
São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Vigésima Oitava
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre
Araujo Dauage. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio
Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos
Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e
Santiago de Lucas Ângelo (quatorze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e informou
que o expediente ficará reduzido ao tempo de trinta minutos, contados do final da
votação da ata, reservando-se a Ordem do Dia exclusivamente à apreciação das
Contas do Executivo Municipal referentes ao Exercício de 2015 - Processo TC
002396/2015, conforme estipula o parágrafo IV do artigo 215 do Regimento Interno.
Em seguida, o Sr. Presidente informou a realização de Audiência Pública da Alesp a
respeito do Orçamento 2018 do Estado de São Paulo no dia 18 de setembro na
Câmara Municipal de Ourinhos. Logo após, foi colocada em votação a Ata da 27ª.
Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente informou que a
inscrição para o uso da palavra no expediente está aberta e deve ser realizada junto ao
Primeiro Secretário. Para o uso da palavra livre para explicação pessoal destinada à
manifestação dos Senhores Vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a
sessão ou no exercício do mandato, a inscrição deverá ser solicitada junto ao Primeiro
Secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da
Ordem do Dia. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios recebidos: Expedientes de Terceiros correspondências recebidas na última semana: Requerimentos nº. s 2.258 e
2.375/2017 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimento nº. 2.275/2017 do
Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 2.274 e 2.368/2017 do Vereador Caio
César de Almeida Lima; Requerimento nº. 2.316/2017 do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado; Requerimentos nº. s 564, 2.273 e 2.373/2017 do Vereador Cícero de
Aquino; Requerimentos nº. s 1.093, 2.260, 2.286, 2.289, 2.292, 2.308, 2.310, 2.349,
2.357 e 2.360/2017 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 2.324,
2.325 e 2.326/2017 do Vereador Flávio Luis Ambrozim; Requerimento nº.

2.234/2017 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.363 e
2.364/2017 da Vereadora Raquel Borges Spada; Requerimento nº. 2.284/2017 dos
Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luis Ambrozim. Ofício SMPF-232/2017 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando
Boletins de Caixa e Diários de Tesouraria referentes ao período de 13 de julho a 14 de
agosto de 2017, de nº. s 129 a 151, respectivamente. Boletins Diários de Tesouraria
da SAE dos meses de julho e agosto de 2017. Ofício nº 260/2017/DA-SC da SAE,
encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de julho de 2017.
Ofício SMPF/Contabilidade 230/2017 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, informando sobre a transferência de recursos da
União à Prefeitura Municipal, no mês de agosto de 2017. O Senhor Presidente
informou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei
nº.59/2017 de iniciativa do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que institui no
Calendário Oficial do Município, a “Semana Municipal de Prevenção aos Acidentes
de Trânsito com Motocicletas”. Projeto de Lei nº.60/2017 de autoria do Vereador
Alexandre Araújo Dauage que Institui a Campanha “Setembro Verde” no município
de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº.61/2017 de procedência do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel que dispõe sobre o nivelamento na execução de
serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, reperfilamento e "tapaburacos", nos tampões, bueiros, poços de visita, caixas de inspeção ou qualquer
serviço de manutenção em vias públicas e passeios no âmbito do município de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº.62/2017 de iniciativa do
Prefeito Municipal que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos, como organizações sociais, e cria o Programa Municipal
de Publicização e dá outras providências. Projeto de Lei nº.63/2017 oriundo do
Vereador Santiago de Lucas Ângelo que dispõe sobre denominação da sala de espera
do Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves (Sala de Espera "Valdeci de Souza Melo - Deci Cabeleireiro"). As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer
com alteração proposta pela Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº.51/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios
recomendados às pessoas portadoras de intolerância à lactose e doença celíaca a
destacar o local de exposição com placas indicativas, esta Comissão, após consulta à
Assessoria Jurídica desta Casa, verificou ser necessária a exclusão do artigo 4º do
Projeto, com a finalidade de retirar a obrigação do Poder Executivo de
regulamentar a Lei a ser criada, renumerando-se o artigo subsequente, que
passará a vigorar da seguinte forma: “Art. 4º. Esta Lei entra em vigor após
decorridos 60 (sessenta) dias da sua publicação.” Assim, desde que realizada a
alteração apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2017. Aparecido Luiz – Presidente -Relator;
Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti –

Membro. Realizada a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, o Senhor
Presidente colocou em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, o parecer
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis
emitidos pelas comissões permanentes: Parecer do Relator da Comissão de Finanças
e Orçamento ao Projeto de Lei nº.51/2017: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises, a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Salim
Mattar, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam
produtos alimentícios recomendados às pessoas portadoras de intolerância à lactose e
doença celíaca a destacar o local de exposição com placas indicativas, não havendo
qualquer 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, 28 de agosto de 2017.
Santiago de Lucas Ângelo - Vice-Presidente Relator, Abel Diniz Fiel – Presidente e
Cícero de Aquino – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei nº. 46/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Edvaldo Lúcio Abel,
que institui a “Semana Municipal de Prevenção e Combate à Depressão”, 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, 23 de agosto de 2017,
Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão
de Educação, Esportes, Saúde, Cultura e Assistência Social ao Projeto de Lei nº.
46/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, de procedência do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, que institui a
“Semana Municipal de Prevenção e Combate à Depressão”, 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, 28 de agosto de 2017, Flávio Luis
Ambrozim – Vice-Presidente Relator, Edvaldo Lúcio Abel – Presidente e Alexandre
Florencio Dias – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 48/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada,
que institui o Projeto Voluntário “Mão Amiga”, com o objetivo de revitalizar as
praças, canteiros e bosques do município de Ourinhos, 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, 23 de agosto de 2017, Aparecido Luiz – Presidente
-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti
– Membro. Parecer da Relatora da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei nº 48/2017: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises, a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora
Raquel Borges Spada, que institui o Projeto Voluntário "Mão Amiga", com o objetivo
de revitalizar as praças, canteiros e bosques do município de Ourinhos, não havendo

qualquer óbice, e como Relatora pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de agosto
de 2017. Raquel Borges Spada – Presidente - Relatora; Anísio Aparecido Felicetti –
Vice-Presidente e Mário Sérgio Pazianoto – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Agricultura e Recursos Naturais ao Projeto de Lei nº.48/2017: Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises, a respeito da matéria supra, de
iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada, que institui o Projeto Voluntário "Mão
Amiga", com o objetivo de revitalizar as praças, canteiros e bosques do município de
Ourinhos, não havendo qualquer óbice, e como Relator pela Comissão de Agricultura
e Recursos Naturais, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo
portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28
de agosto de 2017. Carlo Alberto Costa Prado – Presidente-Relator; Raquel Borges
Spada – Vice-Presidente e Aparecido Luiz – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.49/2017: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa
dos Vereadores Caio César de Almeida Lima e Anísio Aparecido Felicetti, que dispõe
sobre a criação do Mês do Doador de Sangue no município de Ourinhos e dá outras
providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e
Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto,
FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 23 de agosto
de 2017, Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 50/2017: Senhor Presidente, após
realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada, que institui no Calendário Oficial do Município de
Ourinhos a "Semana Municipal de Prevenção e Combate à Obesidade", 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, 23 de agosto de 2017. Aparecido
Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio
Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2017: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa dos Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti e Caio César de Almeida Lima, que concede o título de
"Cidadão Ourinhense" ao Frei Calógero Carrubba, 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, 23 de agosto de 2017, Aparecido Luiz – Presidente
-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti
– Membro. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser
inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Dando continuidade, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido felicetti
solicitou a retirada do Requerimento nº. 2.771/17. Em seguida, o Primeiro Secretário

realizou a leitura dos requerimentos: Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 2.725/17 - Requer informações a respeito da criação de mudas de espécies de
árvores nativas, exóticas, ornamentais, frutíferas, de ervas condimentares e
medicinais. 2.726/17 - Reitera em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.902/2017,
que requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha
de pagamento do Gabinete do Vice- Prefeito, de outubro de 2016 até a presente data.
2.727/17 - Reitera em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.903/2017, que requer o
envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha de pagamento
da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, de outubro de 2016 até a
presente data. 2.728/17 - Reitera em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.904/2017,
que requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha
de pagamento da Secretaria Municipal de Administração, de outubro de 2016 até a
presente data. 2.729/17 - Reitera em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.905/2017,
que requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha
de pagamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
2.730/17 - Reitera em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.906/2017, que requer o
envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha de pagamento
da Secretaria Municipal de Comunicação. 2.731/17 - Reitera em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.907/2017, que requer o envio de planilhas contendo todos os
gastos discriminados com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, de outubro de 2016 até fevereiro de
2017. 2.732/17 - Reitera em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.908/2017, que
requer o envio de planilhas contendo todos os gastos discriminados com a folha de
pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico Sustentável. 2.733/17 - Reitera em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.910/2017, que requer o envio de planilhas contendo todos os funcionários e local de
trabalho, seja cargo em comissão, estatutário, celetista, função gratificada ou de
empresas terceirizadas, da Secretaria Municipal de Administração. 2.734/17 - Reitera
em seu inteiro teor, o requerimento nº 747/2017, que requer informações, junto à
SAE, a respeito da possibilidade de organização de coleta de sacos plásticos com
folhas e galharias de pequeno porte nas ruas do Município. 2.735/17 - Requer
informações a respeito de cronograma e ações para elevar a completude e qualidade
dos serviços públicos prestados pela Prefeitura Municipal, garantindo que tenham o
mesmo padrão e alcance à população, conforme plano de governo apresentado.
2.736/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para dotar a cidade
de infraestrutura adequada às demandas e ao crescimento da população, para suportar
visões e planejamentos de longo prazo, conforme plano de governo apresentado.
Requerimento da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.737/17 - Reque informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na EMEI "Profa. Maria José Ferreira
(Mazé)". Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.738/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de
vagas para estacionamento em 45 graus na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves e na
Rua Rui Barbosa, nas proximidades da Secretaria Municipal de Cultura - Vila Sá.

2.739/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de vagas para estacionamento em 45 graus na Praça Henrique Tocalino Centro. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.740/17 Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar internet grátis (Wi- Fi)
no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino
Gonçalves. 2.741/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
captura e guarda de cães e gatos que perambulam pelas vias públicas, bem como
sobre as providências tomadas para o atendimento de animais abandonados e doentes
no nosso Município. 2.742/17 - Requer informações sobre a fiscalização de podas de
árvores realizada pela Empresa CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz. 2.743/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se tomar providências no sentido de
que todos os poços de visita da rede de galerias de águas pluviais do Município
recebam serviços de inspeção, a fim de ser verificada a atual situação em que se
encontram, em especial quanto à impermeabilização desses locais. 2.744/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se incluir fisioterapeuta nas equipes dos
Programas de Saúde da Família. 2.745/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se criar uma faculdade municipal na cidade de Ourinhos. 2.746/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se estender a rede de iluminação pública no
Jardim Itaipava. 2.747/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um
centro de especialidade odontológica em nosso Município. 2.748/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se padronizar os redutores de velocidade
(lombadas) do Município. Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.749/17 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, sobre a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura da
Rua Bernard Bozon Verduraz (Francês), que liga a Avenida Presidente Dr. Getúlio
Vargas à Rua Pedro Migliari "Tico". Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 2.750/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se promover,
junto às Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) e à Faculdade Estácio de Sá de
Ourinhos, através de seus discentes do curso de Direito, um programa de
conscientização na sociedade referente ao Código de Defesa do Consumidor.
2.751/17 - Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de
Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação, realizar uma
campanha de devolução de medicamentos, junto aos pacientes que não mais os
utilizam. 2.752/17 - Requer informações sobre a construção do Centro de Inovação
Tecnológica em nosso Município. 2.753/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar a marcação no solo do Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi, indicando a metragem do percurso que a pessoa realiza. 2.754/17 - Requer
informações com relação ao Programa do Governo Federal “Cartão Reforma”,
programa que é pouco divulgado em nossa cidade. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 2.755/17 - Requer informações sobre o processo para
Ourinhos se tornar MIT – Município de Interesse Turístico. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Éder Júlio Mota solicitou a consignação da sua presença. Logo após,
o Primeiro Secretário continuou a leitura dos requerimentos: Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 2.756/17 - Requer informações sobre a possibilidade
de se implantar radar fixo na Rua Cardoso Ribeiro, defronte ao nº 1.151.

Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.757/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar estudos visando à construção de pista de caminhada,
ciclovia e instalação de iluminação pública na Rua Júlio Mori. Requerimento da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.758/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando implantar projeto de esportes, como:
karatê, judô, kung fu e xadrez, na EMEF "Profa. Nilse de Freitas". Requerimento do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.759/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se transferir a Secretaria Municipal de Educação para o antigo prédio
da UNESP. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.760/17 - Requer
informações sobre o Processo nº 1.479/2017 – Pregão Presencial nº 90/2017, para
contratação de empresa para prestação de serviços de outsourcing de impressão.
Findo o horário do expediente e de acordo com o Regimento Interno, conforme
determina o Parágrafo 4º do Artigo 217 do Regimento Interno devido à
apreciação na Ordem do Dia do Parecer do Tribunal de Contas do Estado a
respeito das Contas do Executivo do ano de 2015, o Senhor Presidente suspendeu
a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a 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. Informou também
que as matérias com leitura pendente serão inseridas na próxima sessão ordinária.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada para verificação do
quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre
Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze Vereadores
presentes). Havendo número legal, o Sr. Presidente colocou em apreciação do
plenário o parecer prévio do tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às
contas do Executivo do exercício de 2015. O Senhor Presidente colocou em votação
nominal o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se
posicionou pela aprovação das contas da Administração Municipal do Exercício de
2015 – Processo (TC-002396/026/2015). Feita a chamada para votação nominal, o
Primeiro Secretário declarou como resultado quinze votos favoráveis, sendo
aprovado por unanimidade. Aprovado o parecer parecer do tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, o Sr. Presidente determinou à Secretaria da Casa que efetue os
demais procedimentos de praxe. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na
Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Caio César de
Almeida Lima e Flávio Luís Ambrozim. Não havendo mais orador inscrito para uso
da palavra, o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Vigésima Oitava Sessão Ordinária. Para constar o que
ocorreu, lavrou-se o 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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