ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO 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 décimo sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas
e vinte e nove 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 Quarta 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, Ariovaldo de Almeida Silva, 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 e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em
votação a Ata da 23ª. Sessão Ordinária de 2018. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Lídia Cabral de Farias. Dando continuidade, o Sr. Presidente
colocou em votação a Ata da 23ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores, que está aberta a
inscrição para o uso da palavra no expediente, devendo ser realizada junto ao
Primeiro Secretário. Informou também, que para o uso da palavra livre para
explicação pessoal, 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. O
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo
dos ofícios recebidos: E-mail da ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA CARCERÁRIA – FUNAP – FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO
PIMENTEL, informando sobre o controle de frequência do período de 25 de abril a
24 de maio de 2018, referente à mão de obra carcerária prestada à Prefeitura de
Ourinhos. Ofício n° 182/18/GAB-SAE da SAE encaminhando cópias de processos
de compras e serviços do mês de junho de 2018. Os ofícios que foram lidos
ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. O Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº. 41/18 de iniciativa do Prefeito Municipal que altera os Anexos II e III da
Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual e
Anexos V e VI da Lei nº. 6.406, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro 2018 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 42/18 oriundo do Prefeito

Municipal que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$
251.500,00 (Duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 43/18 proveniente do Prefeito Municipal que altera
os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o
Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.406, de 14 de dezembro de 2017, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro 2018 e da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 44/18
de autoria do Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de crédito adicional
especial suplementar no valor de R$ 1.045.268,37 (Hum milhão, quarenta e cinco
mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos) e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 45/18 procedente do Vereador Mário Sérgio Pazianoto que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Bertolino Getco). Projeto de Lei nº. 46/18
de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada que cria o Diploma Aluno Nota Dez,
para estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Redes de Ensino Estadual e
Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 47/18 oriundo do
Prefeito Municipal que altera dispositivo da Lei nº. 6.432, de 12 de junho de 2018,
que dispõe sobre a criação do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo e dá
outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 17/18 do Prefeito Municipal
que dispõe sobre a autorização para doação de área pública à Fazenda do Estado de
São Paulo, para a construção da Sede do Ministério Público no Município de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 18/18 de
autoria do Prefeito Municipal que institui o Projeto "Ourinhos Legal" que incentiva a
legalização imobiliária na área urbana de Ourinhos. As matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres
conforme preceitua o regimento interno. Dando continuidade, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa: Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias:
1.829/18 - Encaminha abaixo-assinado de moradores da Vila Margarida que
reivindicam a implantação de redutores de velocidade na Rua 7 de Setembro.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.830/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento 45 graus no
canteiro central da Avenida Milton Machado - Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 1.831/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.718/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se implantar duas lombofaixas ou lombadas tipo I (Via
Urbana) na Rua João Bond - Jardim Eldorado. 1.832/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de estacionamento 45
graus no entorno da praça onde é realizada a “Feira da Lua” - Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.833/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre a Prefeitura
Municipal e a SAE - Superintendência de Água e Esgoto com todos os meios de
comunicação de Ourinhos, visando comunicar quando houver falta de água nos
bairros, especificando o dia, o motivo e a previsão do retorno. 1.834/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos, junto ao Governo Federal,
visando obter recursos para a construção de um Centro Paraolímpico Esportivo em

nosso Município. 1.835/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à criação da semana de esportes adaptados a cadeirantes. 1.836/18 Requer informações sobre a possibilidade da equipe de trânsito fazer parte do projeto
“Cidade Viva” para que sejam realizadas melhorias nas pinturas de sinalização de
solo. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.837/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar aulas de ginástica, para ambos os
sexos, na EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 1.838/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar aulas de capoeira, para ambos os sexos, na
EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 1.839/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento ou reperfilamento asfáltico no
estacionamento da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 1.840/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar escolinhas de futebol de salão,
voleibol e basquete, para ambos os sexos, nas quadras do Núcleo Habitacional Asise
Chequer Nicolau (CDHU). Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 1.841/18 - Requer informações a respeito de quais medidas foram e/ou serão
tomadas pela Prefeitura Municipal, diante das reclamações feitas por munícipes, em
relação aos usuários do Centro Pop, que ficam perambulando pela Vila São Luiz e
Jardim Industrial, importunando moradores que ali residem. Requerimentos do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.842/18 - Requer informações sobre
projetos e cronograma para a execução de recapeamento, reperfilamento asfáltico ou
operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Benjamin Constant.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.843/18 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se construir passeio público na Rua Pedro
Fernandes Sândano - Jardim Eldorado, defronte à área verde existente no local.
Requerimentos do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.844/18 - Requer
informações sobre projetos e cronograma para a execução de recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em todos os acessos à Rodovia
Mello Peixoto. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.845/18
- Requer informações a respeito da possibilidade de se criar um programa municipal
visando à revitalização do entorno de todas as áreas verdes do Município. 1.846/18 Requer informações a respeito das ações realizadas pela Prefeitura Municipal e pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, em relação ao grande número de
andarilhos em situação de rua que vêm se instalando em nosso Município, bem como
as medidas adotadas para enviar essas pessoas de volta para suas cidades de origem.
1.847/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se executar melhorias em
toda a infraestrutura da Rua Liberdade, no trecho que liga os Jardins Oriental e
Imperial e a Avenida Domingos Camerlingo Caló, com a realização de pavimentação
asfáltica e instalação de iluminação pública. Requerimentos do Vereador Ariovaldo
de Almeida Silva: 1.848/18 - Requer informações sobre projetos e cronograma para
a execução de operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Avenida Horácio
Soares. 1.849/18 - Requer informações sobre projetos e cronograma para a execução
de operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua 12 de Outubro.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.850/18 - Requer
informações sobre quais bairros já foram e quais serão beneficiados pelo Programa
Ourinhos Sem Enchentes. 1.851/18 - Requer informações sobre a possibilidade do

Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari" - Núcleo Habitacional Padre
Eduardo Murante (COHAB) - permanecer aberto, ininterruptamente, das 7h às 24h.
1.852/18 - Requer informações sobre o Programa Patrulha do Asfalto e quais bairros
já foram e quais serão beneficiados. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel:
1.853/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir galerias de águas
pluviais, com urgência, na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, defronte ao nº 3.290 Jardim Santos Dumont. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 1.854/18 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias, com a instalação
de postes de iluminação e a construção de calçada, próximo à passarela de pedestres
do Córrego Monjolinho que liga as Ruas Domingos Conte e Francisco de Vecchi
Filho - Jardim Ouro Verde. 1.855/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir passarela para pedestres no Córrego Água das Furnas, com iluminação e
calçada, visando o acesso entre as Ruas Rubem Ribeiro de Moraes e Francisco Vidal.
1.856/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir galerias de águas
pluviais, com urgência, na Rua José Justino de Carvalho, próximo aos nºs 986 e
1.010, visando melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar as fortes
enxurradas que seguem para a Rua Benedita Fernandes Cury. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.857/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.929/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - na Vila Brasil.
1.858/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.308/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e assentos em todos os
pontos de ônibus do Jardim Eldorado. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 1.859/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se executar o
Programa Patrulha do Asfalto em toda a extensão da Rua Antônio Zaki Abucham.
1.860/18 - Requer informações sobre o cronograma de execução do Projeto "Cidade
Viva" para o mês de agosto. 1.861/18 - Requer informações sobre a fiscalização de
obras de construção civil irregulares no Município. 1.862/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se divulgar o cronograma de visitas, informando com
antecedência todos os bairros que serão vistoriados pela Brigada de Combate ao
Mosquito Aedes Aegypti. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.863/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.844/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar ar-condicionado em todas as salas de
aula da EMEF "Dr. Salem Abujamra" - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.864/18 - Requer informações a
respeito de quais ações a Prefeitura vem realizando para combater a infestação de
escorpiões no Município. 1.865/18 - Requer a convocação, de acordo com a Lei
Orgânica do Município, do Superintendente da SAE, Sr. Marcelo Simoni Pires, com a
finalidade de prestar esclarecimentos sobre sua pasta. Requerimento do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.866/18 - Requer informações sobre os planos e
ações que serão realizados no segundo semestre de 2018 visando mais fluidez e
segurança no trânsito, principalmente na região do novo shopping. Requerimento do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.867/18 - Requer informações a respeito de quando
realmente serão entregues as casas populares do Residencial Recanto dos Pássaros
III. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.868/18 - Requer

informações sobre a possibilidade de se distribuir materiais de educação no trânsito
para os estudantes da Rede Pública. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.869/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 259/2018, que
requer informações sobre a possibilidade de se criar a Defensoria Pública Voluntária.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.870/18 - Requer
informações detalhadas sobre a criação da moeda social no Município.
Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.871/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 279/2018, que requer informações sobre quais projetos e
investimentos na melhoria da iluminação pública, para o ano de 2018, a Prefeitura
tem para o Município. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
1.872/18 - Requer informações sobre os usuários do Centro Pop, conforme
especifica. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.873/18 - Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº 309/2018, que requer informações a respeito
dos projetos de acessibilidade nos próprios públicos e alugados, com o cronograma
de execução, por secretaria municipal. 1.874/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 318/2018, que requer informações a respeito das providências
tomadas para a divulgação e fiscalização da medida que atende ao Decreto nº
6.078/2011, que dispõe sobre o tráfego de veículos pesados de carga, operações de
carga e descarga na região central da cidade e o estacionamento de veículos de
transporte de cargas perigosas e combustíveis na área urbana de Ourinhos e dá outras
providências. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 1.875/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 817/2018, que requer informações, junto ao DER
- Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre a possibilidade de se realizar
manutenção e instalação de iluminação pública no entrocamento das Rodovias Mello
Peixoto e Raposo Tavares, próximo ao Distrito Industrial "Oriente Mori". 1.876/18 Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem -, sobre
a possibilidade de se instalar iluminação pública embaixo do viaduto da Avenida
Jacinto Ferreira de Sá sobre a Rodovia Raposo Tavares. Requerimento do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 1.877/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se adquirir aparelho de ultrassonografia para a UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". A
seguir, o Segundo Secretário realizou a leitura das indicações apresentadas à mesa:
Indicação do Vereador Alexandre Florencio Dias: 1.705/18 - Solicita a
implantação de redutor de velocidade na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra,
próximo ao nº 515 - Jardim Itamaraty. Indicações do Vereador Ariovaldo de
Almeida Silva: 1.706/18 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestre
em todos os acessos à Rodovia Mello Peixoto. 1.707/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestre) em toda a extensão da Rua Valentim Gentil.
Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 1.708/18 - Solicita instalação
de redutor de velocidade, em caráter de urgência, na Rua Ezequias Nogueira de
Souza, no trecho que compreende o campo de futebol (SANDIZA), Sistema de
Recreio Henrique Fittipaldi e a EMEI "Vinícius de Moraes". Indicações do
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 1.709/18 - Solicita pintura de sinalização de
solo e faixa de pedestre em toda a extensão da Rua Abuassali Abujamra. 1.710/18 Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestre na rotatória do Jardim
Eldorado. 1.711/18 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestre na

Rotatória São Judas Tadeu. 1.712/18 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa
de pedestre em toda a extensão da Rua do Expedicionário. 1.713/18 - Solicita pintura
de sinalização de solo e faixa de pedestre em toda a extensão da Avenida Armando
Silva. 1.714/18 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestre na
Rotatória Anuar Haddad. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.715/18
- Solicita troca de lâmpadas da iluminação pública na Rua Elvira Ribeiro de Moraes,
defronte ao nº 134 - Vila Operária. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 1.716/18
- Solicita pintura e revitalização dos postes de semáforos do Município. Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.717/18 - Solicita pintura de sinalização de solo
(PARE) em todos os cruzamentos da Rua João Alexandre - Vila São José. Indicação
do Vereador Cícero de Aquino: 1.718/18 - Solicita, com urgência, poda de árvore
na Alameda Vereador Manoel Morales Fernandes, defronte ao nº 06 - Jardim das
Paineiras. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.719/18 - Solicita
reforma do alambrado da EMEF "Profa. Amélia Abujamra Maron". 1.720/18 Solicita a recuperação e pintura de redutor de velocidade na Rua Antônio Henrique
Rolli, defronte à EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim Europa. 1.721/18 - Solicita pode de
árvore na Rua José Velmiro Teiga - Loteamento Mitsuí. Indicação do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto: 1.722/18 - Solicita repintura de lombofaixas em toda a
extensão da Rua Padre Rui Cândido da Silva - Vila Odilon. Indicações do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 1.723/18 - Solicita estudos e análise para corte de árvore na
Rua Olavo Migliari, em frente ao nº 253 - Jardim Ouro Verde. 1.724/18 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Eduardo Peres - Vila Christoni.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 1.725/18 - Solicita retirada de entulhos,
oriundos de serviços realizados pela SAE, na Rua Hugo Luz, próximo ao nº 110.
Logo após, o Segundo Secretário prosseguiu com a leitura das moções apresentadas à
mesa: Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 136/18 - De congratulações à Igreja
Pentecostal Casa de Davi, na pessoa do Pastor Mauro Sérgio dos Santos, pelo
aniversário de 6 anos de fundação, no dia 20 de julho. Moções do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 137/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos
Gomes. 138/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Abenuao do Norte. 139/18 De pesar pelo falecimento do Sr. José Roberto Marques. Moções da Vereadora
Raquel Borges Spada: 140/18 - De congratulações aos bailarinos do Grupo Especial
Juvenil de Bailado, à Professora Michelli Roli e à equipe envolvida, pela conquista
do 1º lugar no 26º Passo de Arte Internacional, com a apresentação da Coreografia
"Um Passeio à Bollywood", selecionada para o Festival do Porto em Portugal. 141/18
- De congratulações aos bailarinos do Grupo Especial Juvenil de Bailado, ao
Professor Tadheo de Carvalho e à equipe envolvida, pela conquista do 2º lugar no 26º
Passo de Arte Internacional, com a apresentação da Coreografia "La Bayadere".
Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 142/18 - De congratulações ao Presbítero
Reginaldo Rodrigues de Araújo, pelo seu aniversário de 56 anos de idade,
completados em 7 de julho. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no
presente expediente enquanto as de pesar encontram-se aprovadas na forma
regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou
que a votação e a discussão dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada,
salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. Atendendo a

questão de ordem do Vereador Edvaldo Lúcio Abel, o Sr. Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido para que os requerimentos e moções fossem
colocados em discussão e votação globalizada, APROVADO por unanimidade. Não
havendo pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº. s 1.829 a 1.877/2018 e as Moções nº. s 136, 140,
141 e 142/2018, com exceção do requerimento de convocação de nº. 1.865/2018 que
será deliberado à parte. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, as moções e os
requerimentos foram colocados em votação, APROVADOS por unanimidade. A
seguir, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº. 1.865/2018 de
autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer a convocação, de acordo com a
Lei Orgânica do Município, do Superintendente da SAE, Sr. Marcelo Simoni Pires,
com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre sua pasta. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota, Cícero de Aquino,
Mário Sérgio Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim, Aparecido Luiz, Anísio Aparecido
Felicetti, Abel Diniz Fiel e Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer
o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou em votação o pedido do Sr. Vereador
Alexandre Florencio Dias de adiamento por uma sessão da votação do Requerimento
nº. 1.865/18, APROVADO por unanimidade. Fizeram o uso da palavra para
justificativa de voto os Srs. Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota, Flávio
Luís Ambrozim, Aparecido Luiz e Salim Mattar. O Senhor Presidente comunicou que
com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o
Executivo Municipal tem o prazo de 15 dias para responder as informações
solicitadas através dos requerimentos. Na sequência, fizeram o uso da tribuna livre os
Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Anísio Aparecido Felicetti,
Raquel Borges Spada e Mário Sérgio Pazianoto. Por questão de ordem, o Vereador
Abel Diniz Fiel solicitou a suspensão do intervalo regimental para a
continuidade dos trabalhos. O Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário
o pedido do Senhor Vereador, APROVADO por unanimidade. Na sequência, 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. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse nova
chamada para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo
Dauage, Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz,
Ariovaldo de Almeida Silva, 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 e Salim Mattar
(quinze Vereadores presentes). A seguir, o Senhor Presidente colocou em discussão
o Projeto de Lei nº 21/2018 de iniciativa do Vereador Abel Diniz Fiel que declara de
utilidade pública a Associação Moto Clube Equipe Zanno. Fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Cícero de Aquino, Alexandre Florencio Dias
e Éder Júlio Mota. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. Fez o uso da palavra para justificativa de
voto o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
29/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada que institui o Projeto Voluntário
“Gincana Ecológica” no município de Ourinhos e dá outras providências. Fizeram o

uso da palavra os Senhores Vereadores Raquel Borges Spada e Éder Júlio Mota.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
35/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage que declara de utilidade pública o
CACTO - Clube de Arco, Caça e Tiro de Ourinhos. O Senhor Presidente fez o uso da
palavra para justificar o projeto em discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Não havendo
mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para
explicação pessoal os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto e Ariovaldo de
Almeida Silva. Não havendo mais quem queira se manisfestar, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima Quarta Sessão Ordinária e convocou os Senhores Vereadores para a Sexta
Sessão Extraordinária a ser realizada após o encerramento desta sessão. 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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