ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA 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 Caio César de Almeida
Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às
dezenove horas e dez 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 Quadragésima
Primeira 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,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos,
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 em seguida solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Jair dos Santos. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou
que, considerando o pedido de licença do Vereador Éder Júlio Mota em conformidade
com o Requerimento nº. 879/2018 apresentado na última sessão ordinária e com
fundamento no Regimento Interno, fica designado o Vereador Alexandre Florencio
Dias para compor a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento no biênio
2017/2018 na vaga do Vereador Éder Júlio Mota licenciada. Em seguida, pelas
mesmas razões, nos termos regimentais o Senhor Presidente designou o Vereador
Caio César de Almeida Lima para compor o Conselho de Ética e Decoro
Paralamentar como membro do biênio 2017/2018 na vaga do Vereador Éder Júlio
Mota licenciada. Também conforme prevê o Regimento Interno, o Senhor Presidente
designou a Vereadora Raquel Borges Spada para compor a Comissão de Assuntos
Relevantes, Resolução n.º 06/2017, destinada a obter e analisar informações a
respeito da suspensão da transferência de recursos financeiros em 2017 no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-, para integrar vaga do Vereador
Éder Júlio Mota licenciada. O Senhor Presidente determina assim que a Secretaria da
Casa adote as providências necessárias de praxe para efetivar as designações com a
devida publicidade. O Senhor Presidente comunicou que, considerando a concessão
de licença do Vereador Éder Júlio Mota para exercer o cargo de Chefe de Gabinete do
Governo do Município, conforme processo legislativo publicado no Diário Oficial, e
considerando que além de Vereador o Sr. Éder Júlio Mota também figurava como
membro da CPI destinada a apurar irregularidades praticadas por integrantes da
Cooperativa Brasileira de Trabalhos dos Profissionais das Artes ficando vaga a

função, será realizado sorteio para definir o novo membro desta CPI, excluindo-se os
nomes dos Vereadores que já integram a Comissão e esta Presidência nos termos
regimentais. Em seguida, o Senhor Presidente depositou as cédulas com os nomes
dos Vereadores na urna para realizar o sorteio e convidou para acompanhar a
apuração os Senhores Vereadores Caio César de Almeida Lima, Anísio Aparecido
Felicetti, Salim Mattar e um representante da imprensa. Antes do sorteio, por questão
de ordem, o Sr. Vereador José Carlos Viera dos Santos solicitou que seu nome fosse
retirado do sorteio pelo motivo de ter feito parte da Secretaria da Cultura no período
dos fatos que estão sendo apurados pela CPI. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido do Vereador, APROVADO por unanimidade.
Dando continuidado, foi feito o sorteio e o nome escolhido como novo membro para
compor a CPI destinada a apurar irregularidades praticadas por integrantes da
Cooperativa Brasileira de Trabalhos dos Profissionais das Artes foi do Sr. Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. O Senhor Presidente solicitou que a Comissão Parlamentar de
Inquérito se reúna desde já para integrar o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel visando
cientificá-lo de informações correlatas e propiciar amplo conhecimento e acesso a
todos os trabalhos e encaminhamentos até o momento realizados pela CPI citada já a
partir da próxima reunião a critério dos membros. Logo após, o Senhor Presidente
colocou em votação a Ata da 40ª. Sessão Ordinária de 2018, APROVADA por
unanimidade. O Sr. 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. A
seguir, o Primeiro Secretário realizou a leitura na íntegra do Ofício nº. 5899/2018 e
TC – 5015/2015 e do TC – 9555/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
referente às contas anuais da SAE de Ourinhos do exercício de 2015: Exmo. Senhor
Presidente. Por determinação da Exma. Auditora Silvia Monteiro, encaminho a
Vossa Excelência cópias do inteiro teor das decisões proferidas nos autos em
epígrafe, publicadas no Diário Oficial do Estado em 15/03/2018 e 29/09/2018, na
conformidade do disposto no artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº. 709/93,
para conhecimento. Por oportuno, alerto que o decidido não é suscetível de revisão
por esse legislativo, conforme deliberação deste tribunal exarada no Processo TCS10535/026/94. Na oportunidade, apresento cordiais cumprimentos. Assinado
digitalmente: Cristiana Barrem da Silva – Responsável pelo Cartório Excelentíssimo
Senhor Alexandre Araujo Dauage, Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos –
SP. Tribunal de Contas do estado de São Paulo Gabinete do Conselheiro Robson
Marinho. Acórdão: TC-009555/989/18 (ref. TC-005015/989/15) – Recurso
Ordinário. Recorrente: Haroldo Adilson Maranho – Ex- Superintendente da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE. Assunto: Contas Anuais da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE, relativas ao exercício de
2015. Responsável: Haroldo Adilson Maranho (Superintendente à época). Em
julgamento: Recurso (s) Ordinário (s) interposto (s) contra sentença publicada no
D.O.E. de 15-03-18, que julgou irregulares as contas, com fundamento no artigo 33,
inciso III, alínea "b", da Lei Complementar nº. 709/93, acionando o disposto no

artigo 2º, incisos XV e XXVII, do mesmo diploma legal, bem como aplicou multa ao
responsável, no valor de 200 UFESPs, nos termos do artigo 104, inciso II, de
referida lei. Advogado: Junio Barreto dos Reis (OAB/SP nº. 272.230). Procuradora
do Ministério Público de Contas: Letícia Formoso Delsin Matuck Feres.
Fiscalização atual: UR-4 – DSF-II. Ementa: Recurso Ordinário. Balanço Geral.
Autarquia Municipal. Conhecido. Não Provido. Envio de ofícios de cobrança à
Prefeitura Municipal não é medida suficiente na cobrança de dívida ativa. Vistos,
relatados e discutidos os autos. Pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro
Márcio Martins de Camargo, Relator, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini,
Presidente, e Dimas Eduardo Ramalho, preliminarmente a E. 2ª Câmara, em sessão
de 11 de setembro de 2018, conheceu do Recurso Ordinário e, quanto ao mérito, ante
o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, negou-lhe provimento, mantendo-se
a decisão recorrida, afastando, porém das razões de decidir, a ocorrência quanto aos
funcionários em desvio de função. Publique-se e, quando oportuno, arquive-se. São
Paulo, 11 de setembro de 2018. Antonio Roque Citadini – Presidente, Márcio
Martins de Camargo – Relator. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Caio César de Almeida Lima. O Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 72/2018 de
procedência do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, que dispõe sobre denominação
de próprio municipal (Praça Pedro da Silva Carvalheiro). Projeto de Lei nº. 73/2018
de autoria do Senhor Prefeito Municipal que dispõe sobre denominação de próprio
municipal (Praça João Ferreira de Araújo). Emenda nº. 07/2018 proveniente da
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento composta pelos Vereadores Abel
Diniz Fiel, Cícero de Aquino e Alexandre Florencio Dias. Emenda nº. 01
(ADITIVA) ao Projeto de Lei nº. 59/2018 de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal que
estima a receita e fixa a despesa do município de Ourinhos para o exercício de 2019
que acrescenta o Art. 5º dispondo sobre as emendas individuais dos Vereadores ao
Projeto de Lei Orçamentária anual, renumerando, assim, o atual Art. 5º do referido
projeto para 6º. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões
competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o
regimento interno. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos pareceres favoráveis emitidos aos projetos em tramitação:
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº.
59/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da
matéria supra, Projeto de Lei nº 59/2018, de iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de
2019, considerando a realização de onze audiências públicas, bem como a emissão de
parecer jurídico desta Edilidade, proponho à apreciação dos nobres pares a seguinte
sugestão: Acréscimo no final do Art. 1º. do termo “Plano Plurianual”, atestando a
compatibilidade do referido Projeto com o PPA, conforme sugestão constada no
parecer jurídico, resultando, assim, na seguinte redação final: “Art. 1º. O Orçamento
Geral do Município de Ourinhos – Administração Direta e Indireta - para o
exercício Financeiro de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R$
526.435.000,00 (Quinhentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco
mil reais), nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei nº.

4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Plano Plurianual, compostos da seguinte forma:”. Assim, desde
que realizada a alteração apontada acima, declaro FAVORÁVEL o meu Parecer,
Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018. Abel Diniz Fiel –
Presidente-Relator; Cícero de Aquino – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias –
Membro. Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento à Emenda nº.
07/2018 – Emenda nº. 01 (ADITIVA) ao Projeto de Lei nº. 59/2018 : Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra,
Emenda nº 07/2018 – Emenda nº 01 (Aditiva) ao Projeto de Lei nº 59/2018, de
iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Ourinhos para o exercício de 2019, que acrescenta o Art. 5º, dispondo
sobre as emendas individuais dos Vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual,
renumerando, assim, o atual Art. 5º do referido Projeto para 6º, de autoria da
Comissão de Finanças e Orçamento, não havendo qualquer óbice, e como Relator
pela referida Comissão, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 26 de novembro de 2018. Abel Diniz Fiel – Presidente-Relator; Cícero de
Aquino – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. Os projetos cujos
pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser encaminhados às demais
comissões competentes ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos:
Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta ao Requerimentos
nº. s 2.322 e 2.338/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimento nº.
2.396/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti; Requerimentos nº. s 2.317,
2.319, 2.388, 2.392, 2.412, 2.414 e 2.417/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado; Requerimentos nº. s do Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº.
2.445/2018 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimento nº. 2.427/2018 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº 2.421/2018 do Vereador Flávio Luís
Ambrozim; Requerimentos nº. s 2.333 e 2.436/2018 do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto; Requerimento nº. 2.457/2018 da Vereadora Raquel Borges Spada. Os
ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da
casa. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.598/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar placas denominativas com o logo "100 anos de Ourinhos"
nos patrimônios públicos do Centro de Convivência Jornalista Benedicto da Silva
Eloy. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.599/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se conceder a isenção com a imunidade
tributária recíproca às associações reconhecidas de utilidade pública sem fins
lucrativos. Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.600/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 598/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar, por meio de pintura, a Base Comunitária da
Polícia Militar da Praça Melo Peixoto. 2.601/18 - Requer informações sobre a
conclusão das pinturas de sinalização de solo no Jardim Europa, em razão das obras
de recapeamento asfáltico que foram realizadas no bairro. Requerimento do

Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 2.602/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se transferir o semáforo da Rua do Expedicionário, do cruzamento
com a Rua Dom Pedro I, para o cruzamento com a Rua Lopes Trovão, visando
facilitar o trânsito de veículos da Rodovia Raposo Tavares em direção ao Pão de
Açúcar. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.603/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar iluminação de Natal, defronte ao
Centro Popular de Compras "Camelódromo" na Rua Dr. Antônio Prado. 2.604/18 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar alambrado no campo de
futebol do Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU), bem como construir vestiários com
banheiros e chuveiros. 2.605/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.363/2018, que solicita a construção de escadaria com corrimão na Rua Vereador
Geraldo Bernardini, próximo ao cruzamento com a Rua Orlando Azevedo, para o
acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Parque Minas Gerais. 2.606/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.364/2018, que solicita a construção de
escadaria com corrimão na Rua Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao
cruzamento com a Rua Antônio Nicomedes Peixe, para o acesso de pedestres à
Rodovia Raposo Tavares - Vila Boa Esperança. Requerimento do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 2.607/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à implantação de vagas para estacionamento de veículos no CAPS da
Vila Recreio. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.608/18 Requer informações sobre a possibilidade de se criar pontos de carga e descarga na
Rua do Expedicionário. 2.609/18 - Requer informações a respeito das ações
realizadas pelo Poder Público, nos últimos 30 dias, visando inibir a proliferação de
escorpiões no Município. 2.610/18 - Requer informações, junto ao Centro POP, a
respeito das ações realizadas no Município visando diminuir o número de mendigos e
andarilhos, que perambulam pelo centro da cidade, bem como quais as atividades
oferecidas aos usuários pela referida instituição. 2.611/18 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a possibilidade de se aumentar o
número de seguranças durante os jogos de campeonatos promovidos e realizados pelo
Município. 2.612/18 - Requer informações a respeito da constante falta de água que
vem ocorrendo em vários bairros do Município nos últimos 30 dias. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.613/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar Núcleo de Atendimento à Obesidade Infantil.
Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.614/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na Rua Edwin
Haslinger (Leopoldo) - Jardim Guaporé. Requerimentos do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 2.615/18 - Requer informações a respeito de quantas lâmpadas de
LED e reatores foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano nos exercícios de 2017 e 2018. 2.616/18 - Requer
informações a respeito da segurança pública no Terminal Rodoviário de Passageiros
de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. Requerimentos do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 2.617/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.536/2018, que solicita reperfilamento asfáltico no pátio de estacionamento de
veículos da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 2.618/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 1.574/2018, que solicita a construção de escadaria com corrimão na

Avenida Nilo Signorini, próximo ao cruzamento com a Rua Brasil, para o acesso de
pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Perino. 2.619/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.575/2018, que solicita a construção de escadaria com corrimão
na Avenida Nilo Signorini, próximo ao cruzamento com a Rua 13 de Maio, para o
acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Perino. 2.620/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.600/2018, que solicita a recuperação de dois quebramolas defronte à EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello" - Vila Mano. 2.621/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.626/2018, que solicita reparos e pintura
da EMEI "Angelina Perino". 2.622/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n°
1.658/2018, que solicita a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED
na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia. Requerimentos do Vereador Cícero de
Aquino: 2.623/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando efetuar pintura e a instalação de trave de basquete na quadra poliesportiva do
Centro Social Urbano – CSU. 2.624/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se reformar o escadão localizado na Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho.
2.625/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de
sinalização de solo, bem como instalar redutores de velocidade na Rua Vitório
Christoni. 2.626/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando à instalação de placa que sinalize a Travessa Tiradentes, pois a ausência de
sinalização dificulta sua localização. 2.627/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando à troca ou reforma dos equipamentos de
saúde já existentes no Centro Social Urbano – CSU. 2.628/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 202/2018, que solicita roçada e limpeza na praça da Rua
Henrique Terçariol - Vila Operária. 2.629/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 368/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se
revitalizar a praça da Rua Henrique Terçariol - Vila Operária. 2.630/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 369/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar os brinquedos da praça da Rua Henrique Terçariol Vila Operária. 2.631/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 370/2018,
que requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre na
praça da Rua Henrique Terçariol - Vila Operária. Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 2.632/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar um setor de nutrição e uma cozinha, onde será testado, calculado e pesado
todos alimentos que serão servidos nas escolas e creches, sendo que são 20.000
alunos nas escolas públicas. Requerimento dos Vereadores Cícero de Aquino e
Alexandre Araujo Dauage: 2.633/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se estudar um novo REFIS, a fim de acolher a necessidade daqueles que perderam a
data determinada do último parcelamento. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 2.634/18 - Requer informações sobre planos e ações que serão
realizados no Município, em caráter emergencial, a fim de cumprir a falta de
médicos. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.635/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à alteração do
sentido do trânsito para mão dupla na Rua Dr. Antônio Prado, no trecho entre a Praça
Henrique Tocalino e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 2.636/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se estender

o canteiro central da Avenida Jacinto Ferreira de Sá até a rotatória que dá acesso à
Rua Rafael Cassetari. Requerimento do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
2.637/18 - Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se adquirir
gerador de energia portátil, para ser usado em caráter de urgência e emergência,
visando combater a ausência de água provocada pela falta de energia.
Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.638/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 253/2018, que solicita pintura de sinalização de solo, inclusive
faixa de pedestres, na Rua Rio de Janeiro, cruzamento com a Rua Chavantes, Rua
José das Neves Júnior, em toda a extensão da Rua Ipaussu, Rua Antônio Netto,
cruzamento com a Rua José Justino de Carvalho, Rua Ipaussu, cruzamento com a
Rua José Justino de Carvalho, Rua São Pedro do Turvo, cruzamento com a Rua
Chavantes, Rua José das Neves Júnior, Rua Ipaussu, cruzamento com a Rua Antônio
Netto, e em toda a extensão da Rua Antônio Marquezano. 2.639/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar troca do alambrado do NEI
"Vereador Carlos Ferreira Felipe" - Vila Christoni. Requerimento do Vereador
Alexandre Araujo Dauage: 2.640/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 2.004/2018, que requer informações sobre as obras da nova unidade básica de
saúde do Jardim Matilde, com recursos provenientes de emenda parlamentar do
Deputado Federal Ricardo Trípoli, visto que, segundo informações, as obras estão
paralisadas. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.641/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.222/2018, que solicita a instalação de ponto de
circular na Rua Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo, próximo ao Mercado
Primavera - Residencial Recanto dos Pássaros III. Requerimento do Vereador
Cícero de Aquino: 2.642/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
instituir no Calendário Oficial do Município, a Expo Tattoo, que se tornou um
importante evento do Município, reunindo, a cada ano, mais e mais pessoas de
diversos lugares do país. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.643/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 180/2017, que solicita operação
"tapa buracos" ou recapeamento asfáltico na Rua José Pedroso - Parque Minas
Gerais. 2.644/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.048/2018, que
requer informações sobre o cronograma de melhorias no asfalto e na iluminação
pública em toda a extensão do Jardim Itamaraty. 2.645/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº 3.673/2017, que requer informações sobre a possibilidade de
se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão do Jardim São Silvestre.
2.646/18 - Requer informações sobre quanto foi gasto com placas de sinalização e
pintura de solo de janeiro de 2017 até a presente data. 2.647/18 - Requer informações
sobre a quantidade de pessoas que foram vítimas de picadas de escorpião de janeiro
de 2017 até a presente data. 2.648/18 - Requer informações sobre a possibilidade de
se dedetizar locais de risco, poços de visitas de rede de água e esgoto, bueiros e bocas
de lobo de todo o Município, com o objetivo de controlar a proliferação de baratas e
escorpiões. 2.649/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se elaborar
projeto de isenção ou descontos de taxas e impostos municipais para advogados
recém-formados ou com até cinco causas por ano. 2.650/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se organizar calendário anual e cronograma trimestral de
roçada e limpeza de praças, canteiros de vias públicas, terrenos e áreas verdes no

Município. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.651/18 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 2.104/2017, que solicita a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de LED na Área Verde 1, localizada na Rua Henrique Terçariol
- Vila Operária. O Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas à
mesa: Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.174/18 - Solicita,
com urgência, pintura de faixa amarela de sinalização de solo em ponto de táxi na
Rua São Paulo, ao lado do Banco Bradesco. Indicação do Vereador Cícero de
Aquino: 2.175/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Inelcino José de Oliveira,
defronte ao nº 855 - Vila Soares. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
2.176/18 - Solicita roçada e limpeza geral em terreno da municipalidade na Rua
Gaspar Ricardo, ao lado da EMEI "Dona Josefina da Silva e Sá". 2.177/18 - Solicita
providências em relação às lâmpadas queimadas na Rua Xisto Antônio de Souza,
defronte ao nº 350 e ao lado do nº 351 - Jardim Colorado. 2.178/18 - Solicita
providências em relação a dois terrenos na Rua Narciso Migliari, ao lado do nº 1.094.
2.179/18 - Solicita poda de árvore na Rua Xisto Antônio de Souza - Jardim Colorado
-, às margens do Córrego Christoni. 2.180/18 - Solicita providências em relação à
galeria de águas pluviais sem tampa em área da municipalidade na Rua Xisto Antônio
de Souza, às margens do Córrego Christoni - Jardim Colorado. 2.181/18 - Solicita
providências em relação aos pneus abandonados na Rua Xisto Antônio de Souza, ao
lado do nº 351. 2.182/18 - Solicita providências em relação a terreno da
municipalidade na Rua Antônio Fantinatti, ao lado do nº 221 - Jardim Colorado.
2.183/18 - Solicita providências em relação ao mato e sujeira nas margens do Córrego
Christoni da Rua Xisto Antônio de Souza - Jardim Colorado. 2.184/18 - Solicita
roçada e limpeza em terreno na Rua Ana Neri, ao lado do nº 115. Indicação do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.185/18 - Solicita a notificação dos
proprietários de terrenos localizados na Rua Milton Crivelli - Jardim Guaporé, para
que construam passeio público e mureta de proteção. 2.186/18 - Solicita a
implantação de redutores de velocidade na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo) - Jardim
Guaporé. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 2.187/18 - Solicita roçada e
limpeza na Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 2.188/18 Solicita roçada no entorno da Associação de Moradores de Bairros do Jardim
Itamaraty. 2.189/18 - Solicita reperfilamento asfáltico na Rua Tereza Gonçalves
Chiaradia - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.190/18 - Solicita pintura de faixas
demarcatórias defronte ao Esporte Clube Olímpico - Vila Perino. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 2.191/18 - Solicita limpeza e retirada de entulho na Rua
Sebastião Domingos Arantes, nas proximidades do n° 132. Indicações do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 2.192/18 - Solicita providências em relação à boca de lobo
sem tampa localizada em área da municipalidade na Rua Xisto Antônio de Souza Jardim Colorado. 2.193/18 - Solicita roçada e limpeza nas margens do Córrego
Monjolinho, nas proximidades do Jardim dos Bandeirantes e do Jardim Santa
Felicidade. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 2.194/18 - Solicita pintura de
sinalização de solo, bem como de faixa de pedestres na Rua do Expedicionário,
defronte ao CENAIC. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.195/18 Solicita providências em relação ao terreno na Rua Narciso Migliari, ao lado do nº

1.065 - Vila Nova Sá. 2.196/18 - Solicita providências em relação ao terreno da
municipalidade na Rua Maria José Vieira Fernandes, ao lado do nº 172 - Jardim
Colorado. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 2.197/18 - Solicita operação
"tapa-buracos" em frente à EE "Prof. José Maria Paschoalick", na Rua Enfermeiro
Geraldo Pimentel. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 2.198/18 - Solicita a
retirada de galhada na Rua Sebastião Miranda, defronte ao nº 280 - Vila Adalgiza.
2.199/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Domingos Jorge, defronte ao nº 135.
2.200/18 - Solicita a retirada de galhada no cruzamento das Ruas Pedro Fernandes
Sândano e Manoel dos Reis - Vila Adalgiza. 2.201/18 - Solicita a retirada de galhada
na sede social do Cosmos Futebol Clube, localizada na Estrada de Guaraiúva.
2.202/18 - Solicita a retirada de galhada em todas as ruas da Vila Christoni. 2.203/18
- Solicita a retirada de galhada em todas as ruas das Vilas Nova Sá e Nova Christoni
(Barra Funda). 2.204/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Elziro Ribeiro da
Silva, defronte aos nºs 152 e 272 - Jardim Brilhante. 2.205/18 - Solicita operação
"tapa-buracos" na Rua Geraldo Alves, entre os nº. s 111 e 220 - Jardim Brilhante.
2.206/18 - Solicita operação "tapa-buracos" no cruzamento das Ruas Orlando
Chiaradia e Elziro Ribeiro da Silva - Jardim Brilhante. 2.207/18 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Travessa Tiradentes - Vila Christoni. 2.208/18 - Solicita operação "tapaburacos" na Rua Abrahão da Silva Cabral, defronte ao nº 58 - Jardim Brilhante.
2.209/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Dr. Cássio Ciampolini - Vila Nova Christoni.
2.210/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Bartholomeu
Diaz Martinês - Vila Christoni. 2.211/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua
Eduardo Peres, no trecho entre as Ruas Lourenço Jorge e Pedro de Toledo. 2.212/18 Solicita, com urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou
lombada) na Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, defronte ao nº 346.
Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.213/18 - Solicita providências em
relação à lâmpada com mau contato na Rua Maria José Vieira Fernandes, ao lado do
nº 172 - Jardim Colorado. Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva:
2.214/18 - Solicita poda de árvores em toda a extensão da Rua Mário Gambale Jardim Ouro Verde. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.215/18 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Ari Barroso. Indicação do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 2.216/18 - Solicita pintura para demarcação de estacionamento de motos na
Rua Paulo Sá, defronte ao nº 449. Em seguida, o Segundo Secretário realizou a
leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 270/18 De congratulações aos organizadores do 3º Encontro de Carros Antigos, realizado no
dia 18 de novembro, na Praça Mello Peixoto. Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 271/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Marta Londo da Silva. Moção
do Vereador Cícero de Aquino: 272/18 - De congratulações aos organizadores da 3ª
Expo Tattoo 2018, que contou com a participação de grande público, inclusive de
vários estados do país. Moções do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 273/18 - De
congratulações à Microtec Papelaria e Informática, pela qualidade nos serviços
prestados, há anos, à população ourinhense. 274/18 - De congratulações ao Lar Santa

Tereza Jornet, pelos excelentes serviços prestados aos idosos. Moção da Vereadora
Raquel Borges Spada: 275/18 - De congratulações aos nutricionistas e equipe
responsável pela merenda escolar da rede municipal, pelos excelentes serviços
prestados ao nosso Município. Moções do Vereador José Carlos Vieira dos Santos:
276/18 - De congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e à Escola Municipal
de Bailado de Ourinhos, pela realização do 13º Dança Ourinhos. 277/18 - De
congratulações ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado
de São Paulo - SESCOOP/SP e a todos os cooperadores: Colégio Pólis, Colégio Pólis
Kids, Sicred, Sicoob Credmota, Camda e Unimed. Moções do Vereador Ariovaldo
de Almeida Silva: 278/18 - De congratulações à Sra. Carla Zambelli Salgado, por ter
sido eleita Deputada Federal, pelo Partido Social Liberal, por São Paulo, fundadora
do movimento nas ruas que paralisou o Brasil. 279/18 - De congratulações ao
Deputado Federal Nelson Marquezelli, pela sua atuação, apoio e respeito aos ideais
para o desenvolvimento do País, bem como por todos esses anos de trabalho na
Câmara dos Deputados. 280/18 - De congratulações e aplausos ao Deputado Estadual
Antonio Carlos Campos Machado, nascido em Cerqueira Cesar, por mais uma
conquista de reeleição, destacando-se desde 1990, no meio legislativo, com dedicação
e reconhecimento à sua atuação política e parlamentar. Moção do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 281/18 - De congratulações e aplausos à Sra. Mariza Dias
Martinez, proprietária da Academia Mariza, pioneira na introdução da atividade em
academia, desde o ano de 1978, na cidade de Ourinhos. Moção do Vereador Salim
Mattar: 282/18 - De pesar pelo falecimento do Dr. Jair Bernardelli. Moções do
Vereador Alexandre Araujo Dauage: 283/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Jair
dos Santos, gerente da Ouricar Chevrolet. 284/18 - De congratulações ao Studio de
Danças e Pilates Eliane Brito, pela participação no XI Concurso Internacional
"CancunDanza" 2018, na cidade do México, entre 16 a 19 de novembro. Moção do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 285/18 - De congratulações à Casa de Carnes JP,
pela inauguração do novo estabelecimento na Rua Dr. Antônio Prado, no dia 17 de
novembro. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 286/18 - De
congratulações ao Padre Ademir Giuliano Leme de Oliveira e a todos os paroquianos
da Paróquia São Pio X, pela realização do almoço especial para os moradores do
centro POP e em situação de rua, por ocasião do Dia Mundial dos Pobres, celebrado
dia 18 de novembro. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente
expediente enquanto a de pesar encontra-se aprovada na forma regimental. O Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos Requerimentos
de Urgência apresentados: Requerimento de Urgência n.º 2.653/2018 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 36/2018. Senhor
Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário,
seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei
Complementar nº 36/2018, proveniente do Chefe do Executivo Municipal, que
altera o inciso I do art. 362, da Seção V, da Lei nº. 863, de 1º. de dezembro de 1967,
alterado pela Lei Complementar nº. 460, de 08 de dezembro de 2005, que institui o
Código de Posturas, Costumes e Bem Estar do Município e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei Complementar visa ampliar os locais
para a instalação de circos e parques promovendo a cultura em nossa cidade. Diante

disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2018, assinado pelos
Vereadores Ariovaldo de Almeida Silva, Abel Diniz Fiel, Carlos Alberto Costa Prado,
Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto e Aparecido Luiz. Requerimento de
Urgência n.º 2.652/2018 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº 72/2018. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido
o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto
de Lei nº 72/2018, proveniente do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, que dispõe
sobre denominação de próprio municipal (Praça Pedro da Silva Carvalheiro).
JUSTIFICATIVA: A apresentação da referida proposta visa denominar a atual praça
projetada situada no Parque Minas Gerais, entre a Avenida Henrique Migliari e a Rua
Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. E tem por objetivo prestar uma justa
homenagem ao Sr. Pedro da Silva Carvalheiro. Diante disso, solicitamos que
sobredito Projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das
Sessões, em 26 de novembro de 2018, assinado pela maioria dos Vereadores. Os
requerimentos de urgência lidos serão deliberados na Ordem do Dia. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou do plenário que a votação e a
discussão dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum
destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Sr. Presidente colocou em
votação o pedido do Vereador, APROVADO por unanimidade. Fez pedido de
destaque o Sr. Vereador Aparecido Luiz ao Requerimento nº. 2.636/2018. Não
havendo mais pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº. s 2.598 a 2.651/2018 e as Moções nº. s 270, 272 a
281 e 284 a 286/2018, com exceção do requerimento destacado. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, José Carlos Vieira dos Santos,
Raquel Borges Spada, Mário Sérgio Pazianoto, Salim Mattar e Edvaldo Lúcio Abel.
Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram
colocados em votação e APROVADOS por unanimidade. O Sr. Presidente informou
que, com fundamento no Inciso 33 do Artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o
Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para responder as informações
solicitadas através de requerimentos. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em
deliberação do plenário os requerimentos destacados remanescentes da sessão
ordinária anterior. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 2.562/2018 de
autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel e que requer informações a respeito do
cronograma de quando a Prefeitura Municipal resolverá o problema da fila de espera
de pacientes aos exames de imagem no município de Ourinhos. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim. Não
havendo mais quem queira se manifestar foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 2.565/2018 de autoria
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel e que reitera em seu inteiro teor o requerimento nº.
1.011/2018 que requer o envio da cópia do contrato firmado entre a Prefeitura
Municipal e a Associação Santa Casa de Misericórdia recém assinado sob cirurgias
eletivas. O Sr. Presidente colocou também em discussão o Requerimento nº.
2.563/2018 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer informações do
AME a respeito da fila de espera existente para cirurgias eletivas e demais exames

especificando as datas de suas respectivas solicitações. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz
Fiel, José Carlos Vieira dos Santos, Alexandre Florencio Dias, Aparecido Luiz e
Salim Mattar. Não havendo mais quem queira se manifestar foi colocado em votação
e APROVADO por unanimidade. Findo o horário do expediente, 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. Em seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada dos Senhores
Vereadores 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, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim,
José Carlos Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e
Salim Mattar (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência n.º 2.652/2018 de
autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 72/2018 proveniente do Vereador Carlos Alberto Costa Prado, que
dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Pedro da Silva Carvalheiro).
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e
APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr.
Presidente nomeou o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim para atuar como relator
especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para a
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do parecer: Parecer do relator Especial ao Projeto de Lei nº. 72/2018: Senhor
Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Pedro da
Silva Carvalheiro), declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo,
portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 26
de novembro de 2018, Flávio Luís Ambrozim – Relator. Feita a leitura do parecer, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 72/2018. Ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi
colocado em discussão o Requerimento de Urgência nº. 2.653/2018 de autoria da
maioria dos Vereadores que requer requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei Complementar nº 36/2018 proveniente do Chefe do Executivo Municipal, que
altera o inciso I do art. 362, da Seção V, da Lei nº. 863, de 1º. de dezembro de 1967,
alterado pela Lei Complementar nº. 460, de 08 de dezembro de 2005, que institui o
Código de Posturas, Costumes e Bem Estar do Município e dá outras providências.
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e
APROVADO por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr.
Presidente nomeou o Sr. Vereador José Carlos Vieira dos Santos para atuar como
relator especial ao projeto e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para
a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou
a leitura do parecer: Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do
Senhor Prefeito Municipal, que altera o inciso I do art. 362, da Seção V, da Lei nº.

863, de 1º. de dezembro de 1967, alterado pela Lei Complementar nº. 460, de 08 de
dezembro de 2005, que institui o Código de Posturas, Costumes e Bem Estar do
Município e dá outras providências, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Sessões, em 26 de novembro de 2018, José Carlos Vieira dos Santos – Relator.
Feita a leitura do parecer, foi colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar
nº 36/2018. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal
e APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 26/2018 proveniente do Prefeito
Municipal que revoga a Lei Complementar nº. 774 de 8 de dezembro de 2011, que
autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor do
Sindicato Rural de Ourinhos, destinado à instalação de sua sede social e dá outras
providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação
nominal e APROVADO com três votos contrários e onze votos favoráveis
unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar
nº. 24/2018 do Prefeito Municipal que revoga a Lei Complementar nº. 923, de 29 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre a doação de área em favor da ACE - Associação
Comercial e Empresarial de Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal 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 Cícero de
Aquino, Flávio Luís Ambrozim e Ariovaldo de Almeida Silva. Não havendo mais
orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor Presidente comunicou que de acordo
com o Artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis, os Senhores Vereadores
estão convocados para a Sétima Sessão Extraordinária a ser realizada após o
encerramento da presente sessão. O Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus
e a presença de todos e declarou encerrada esta Quadragésima Primeira 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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