ATA DA QUINTA 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 sexto dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e
dezenove minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Exdicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Quinta 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, 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 Senhor
Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em votação a Ata da
4ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios
recebidos: Comunicados nº. s CM 227794, 227795, 227796, 227797, 227798,

227800 e 227799/2016 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, informando sobre
a liberação de recursos financeiros ao Município destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
E-mail da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, encaminhando cópia
do Ofício nº 89/2017, referente ao Requerimento nº 24/2017 da Vereadora
Aparecida da Graça Carlos “Profa. Cida Carlos”, que manifesta repúdio à
proposta da Reforma da Previdência apresentada pelo Governo Federal, e,
ainda, solicita apoio para essa propositura de todas as Câmaras do Estado de
São Paulo. E-mail da ASSESSORIA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
CARCERÁRIA MÔNICA APARECIDA CORREIA ZANETTI, enviando cópia
de demonstrativo da folha de pagamento e boleto bancário referentes aos
serviços prestados pelos reeducandos do CR de Ourinhos à Prefeitura
Municipal. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores
na secretaria da casa. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 751/17 - Requer informações a respeito do
procedimento a ser adotado por munícipe que necessita de remédios de alto custo, em
caráter de urgência e emergência. 752/17 - Requer uma relação com os nomes de
todos os remédios disponíveis à pronta entrega no sistema municipal de saúde.

753/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar o cronograma de
limpeza de todos os córregos do Município. 754/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar soltura de peixes nas lagoas do Parque de Exposições
Olavo Ferreira de Sá. Requerimento do Vereador Alexandre Florencio Dias:
755/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se viabilizar para os munícipes um ambulatório de feridas.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 756/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reduzir a quantidade de vagas exclusivas para o Grande Hotel,
localizado na Rua Cardoso Ribeiro nº 523, tendo em vista que o estabelecimento já
possui estacionamento próprio. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
757/17 - Requer informações a respeito da existência de programa especial para
a alfabetização de pessoas com deficiência visual. 758/17 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se desenvolver o projeto “Farmácia Viva Comunitária”,
com o plantio, colheita e processamento de ervas medicinais para uso da própria
comunidade. 759/17 - Requer informações a respeito da existência de projeto visando
o desenvolvimento de criadouros de peixes em pequenas propriedades rurais.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 760/17 - Requer
informações, junto ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico Sustentável, sobre a existência de algum programa ou campanha de
conscientização do cidadão ourinhense quanto ao Programa de Coleta Seletiva.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 761/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se apresentar propostas de alteração de itinerário de ônibus
circular na área central do Município. Requerimento do Vereador Cícero de
Aquino: 762/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para construir mais creches em vários bairros da cidade, considerando o déficit de
vagas nas creches que preocupa os pais. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 763/17 - Requer informações a respeito da existência de estudos visando
à oferta de escola em período integral aos estudantes de Ourinhos. 764/17 - Requer
informações a respeito das providências adotadas para a aquisição de uniformes para
o funcionalismo público, de acordo com a Lei n°. 4.646, de 29 de maio de 2002.
765/17 - Requer informações a respeito de possíveis convênios firmados pela
Administração Municipal, com base na Lei n°. 4.814/2003. Requerimento do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 766/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se disponibilizar mais dois banheiros químicos para a "Feira da Lua"
da praça da Vila Kennedy. Requerimento do Vereador Santiago de Lucas Ângelo:
767/17 - Requer informações, junto ao Governador do Estado de São Paulo, sobre a
possibilidade de se criar uma Delegacia de Crimes Contra Animais. Requerimento
do Vereador Cícero de Aquino: 768/17 - Requer informações, junto ao Governador
do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de se tomar providências a fim de se
nomear os aprovados no concurso IP 1/2013 e EP 1/2013. Requerimentos do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 769/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar academia de saúde, ao ar livre, na Praça Andolpho
Aristides Athanázio – Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
770/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o Projeto “Cidade
Limpa”, visando diminuir os depósitos irregulares de lixo, galhadas e entulhos no

Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 771/17 - Requer
informações sobre o Programa de Ginástica Preventiva Terapêutica e Laboral nos
postos de saúde. 772/17 - Requer informações sobre a previsão de melhorias na
qualidade da iluminação no Jardim Itamaraty, Jardim Paris e Vila Nossa Senhora de
Fátima. 773/17 - Requer informações a respeito da existência de programação para
revitalização e limpeza do Córrego do Jardim Matilde. 774/17 - Requer informações
a respeito da estrutura da Rede Municipal de Saúde para atender às novas técnicas,
menos invasivas e mais modernas, para o tratamento de varizes e cirurgia bariátrica,
para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Requerimento dos Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Florencio Dias, Flávio Luiz Ambrozim: 775/17 Requer informações a respeito da possibilidade de se enviar tabela com os valores de
todas as cirurgias eletivas. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
776/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de reenquadramento ou
equiparação salarial das telefonistas do Poder Executivo com as telefonistas do Poder
Legislativo Municipal de Ourinhos. 777/17 – Requer informações a respeito do
atendimento neuropediátrico em Ourinhos. 778/17 - Requer informações a respeito da
possibilidade de se fiscalizar, com o máximo rigor, as atividades de ônibus
clandestinos em Ourinhos. 779/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar estudos visando à criação do Centro Municipal Pediátrico. 780/17 - Requer
informações a respeito dos critérios adotados para a concessão do auxílio-transporte a
estudantes de Ourinhos. 781/17 - Requer informações a respeito das providências
adotadas para dar cumprimento à Lei n°. 4.602/2002, que institui o Programa
Interdisciplinar e de Participação Comunitária para Prevenção e Combate à Violência
nas escolas da rede municipal de ensino. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 782/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos no sentido de se ampliar a Zona Comercial em toda a extensão da Rua
Abuassali Abujamra. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 783/17 Requer informações a respeito de programas de acompanhamento de casos de
parasitose em Ourinhos. 784/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de
se desenvolver eventos para a saúde da população, periodicamente. Requerimento
da Vereadora Raquel Borges Spada: 785/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instituir a Casa Rosa no Município, que deverá oferecer serviços
públicos relacionados à saúde da mulher, com atendimentos ginecológico,
nutricional, fonoaudiológico, cardiológico, dermatológico, bem como fornecimento
de orientações para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e planejamento
familiar, entre outros, complementando, assim, os serviços municipais de saúde.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 786/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar duas ou mais lombadas na Rua Hermínio Joaquim dos
Remédios, do trevo da Vila Brasil até as proximidades da EMEF “Georgina Amaral
Santos Lopes” (CAIC). Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 787/17
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar exames de Audiometria e
Laringoscopia, periodicamente, nas telefonistas da Prefeitura Municipal. 788/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar o mapa de risco de todas as
escolas municipais, visando prevenir ou evitar possíveis acidentes com funcionários,
professores, diretores, coordenadores e alunos. 789/17 - Requer informações sobre a

possibilidade de se enviar, com duas semanas de antecedência, todas as datas e
horários das reuniões dos conselhos municipais. Requerimentos do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 790/17 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar toldos nas rampas de acesso às salas de aula do Centro Cultural Tom
Jobim. 791/17 - Requer informações a respeito das ações para a prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis entre jovens e adolescentes, no Município.
792/17 - Requer informações a respeito do número de adolescentes grávidas que
realizam acompanhamento de pré-natal, no Município. 793/17 - Requer informações
a respeito das ações para a prevenção de gravidez na adolescência. 794/17 - Requer
informações a respeito do número de pacientes na fila de espera para cirurgias
eletivas. 795/17 - Requer informações a respeito do Projeto Vila de Cultura,
esclarecendo quais bairros são beneficiados e qual o número de alunos. 796/17 Requer informações sobre a possibilidade de se enviar a lista de inventário de
instrumentos musicais doados pelo Projeto Guri, esclarecendo onde estão lotados.
797/17 - Requer informações sobre a localização dos computadores destinados às
salas de informática doadas ao CEU - Centro de Esportes e Artes Unificados -, do
Residencial Recanto dos Pássaros. 798/17 - Requer informações sobre a quantidade
de ruas do Município que não possuem redes de galeria fluvial, especificando cada
uma delas. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 799/17 Requer informações sobre praças e parques destinados à recreação infantil no
Município. Requerimento do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 800/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar o Projeto "Comece bem o seu dia",
com realização de ginástica laboral na região central. Realizada a leitura de todos os
requerimentos, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que realizasse a
leitura das Indicações apresentadas à mesa. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 337/17 - Solicita a retirada de galhada na Avenida Jairo Corrêa Custódio
– Nova Ourinhos. Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 338/17 Solicita poda de árvore na Rua Francisco de Vecchi Filho, defronte ao nº 565 - Jardim
Ouro Verde. 339/17 - Solicita poda de árvore na Rua Francisco de Vecchi Filho,
defronte ao nº 571 - Jardim Ouro Verde. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 340/17 - Solicita a retirada de árvore muito alta e já seca, que se encontra
junto à passarela da Rodovia Raposo Tavares, próximo ao Tênis Clube. Indicação do
Vereador Flávio Luís Ambrozim: 341/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua
Francisco de Vecchi Filho, defronte ao nº 571 - Jardim Ouro Verde. Indicação do
Vereador Alexandre Florêncio Dias: 342/17 - Solicita a instalação de coberturas em
pontos de ônibus na Vila Soares. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 343/17
- Solicita a retirada de galhada na Rua David Zanette nº 273 – Jardim Esmeralda.
Indicações do Vereador Alexandre Florêncio Dias: 344/17 - Solicita a instalação de
redutor de velocidade e sinalização na Rua Hiroshi Nagahara nº 120 - Jardim Quebec.
345/17 - Solicita o calçamento de todas as vielas da Vila Soares. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias informou que as Indicações de nº.s
342 e 344 foram solicitadas em forma de Requerimentos. O Senhor Presidente
solicitou à Secretaria da Casa. a correção citada pelo Vereador Alexandre Florencio
Dias. Dando prosseguimento, o Segundo Secretário continuou com a leitura das
Indicações: Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima: 346/17 -

Solicita troca de lâmpada na Rua Joaquim Garcia Leal, defronte ao nº 43 – Nova
Ourinhos. 347/17 - Solicita poda de árvore em toda a extensão da Rua Maria
Cavezalli Mella – Jardim Matilde. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 348/17 Solicita a instalação de placas indicativas de velocidade em toda a extensão da Rua
Adalberto Dias Bogado – Residencial Recanto dos Pássaros. Indicação do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 349/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Francelina Grossi Archangelo – Jardim Eldorado. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 350/17 - Solicita a instalação de placas indicativas de
velocidade em toda a extensão da Rua Salvino de Souza Andrade – Vila São Luiz.
Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 351/17 - Solicita a
implantação de lombofaixa ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua Maria
Pulcinelli Pelegrino, defronte ao nº 374 – Jardim Europa. Indicação do Vereador
Abel Diniz Fiel: 352/17 - Solicita corte de árvore na Rua Manoel Pessoa, defronte ao
nº 285 – Jardim Josefina. Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 353/17 Solicita a retirada e troca do poste de iluminação, que está caído em área verde do
Jardim São Judas Tadeu, na Rua Hermínio Sabino, defronte ao nº 146. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 354/17 - Solicita a instalação de lombofaixa
na Avenida Servidor Alício de Souza Bitencourt – Conjunto Habitacional Caiuá.
Indicação do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 355/17 - Solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Elziro Ribeiro da Silva – Jardim Brilhante.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 356/17 - Solicita a instalação de redutor
de velocidade ou lombofaixa na Rua Salvino de Souza Andrade – Vila São Luiz.
357/17 - Solicita pintura de sinalização de solo nos cruzamentos da Rua Salvino de
Souza Andrade – Vila São Luiz. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
358/17 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Vereador Adelino Breve,
defronte à Unidade de Saúde da Família do Jardim Josefina. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 359/17 - Solicita poda de árvore na Rua Onofre Alves Moreira,
defronte ao nº 105. 360/17 - Solicita a retirada de galhada da Rua Moacir Cassiolato,
defronte ao nº 738. 361/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Adalberto Dias Bogado. 362/17 - Solicita a retirada de galhada da Rua Augusto
Meneses da Costa, defronte ao nº 277. 363/17 - Solicita a retirada de galhada da Rua
Celestino Lopes Bahia, ao lado do nº 808. 364/17 - Solicita a retirada de galhada e
recolhimento de entulho em vários pontos da Rua Edison Tiesse - Conjunto
Habitacional Caiuá. Indicações do Vereador Alexandre Florêncio Dias: 365/17 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Hiroshi Nagahara –
Jardim Quebec. 366/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão do
Jardim Quebec. 367/17 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Vila
Soares. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 368/17 - Solicita a instalação de
lombofaixa na Rua Sérgio Oliveira de Moraes, próximo ao nº 2.040 - Jardim
Industrial. Indicações do Vereador Caio César de Almeida Lima: 369/17 - Solicita
limpeza e poda de árvores em terreno da Rua Orlando Azevedo, ao lado do nº 250 Parque Minas Gerais. 370/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Salto Grande,
defronte ao nº 45 - Jardim Matilde. 371/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Arturo
Cassiolato - Jardim Matilde. 372/17 - Solicita recolhimento de galhada na Rua 3 de
Maio, defronte ao nº 587 – Vila Margarida. Indicações do Vereador Cícero de

Aquino: 373/17 - Solicita troca de lâmpada na Rua Vicinal Onze, defronte ao nº 65 Jardim Santos Dumont. 374/17 - Solicita roçada na Rua Porfírio Theodoro nº 66 Jardim Ouro Verde. Indicação da Vereadora Raquel Borges Spada: 375/17 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 376/17 - Solicita a instalação de
iluminação pública em área verde no Parque Pacheco Chaves, próximo à Escola
Jorge Herkarth. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 377/17 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Servidor Alício de
Souza Bitencourt - Conjunto Habitacional Caiuá. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 378/17 - Solicita iluminação pública em toda a extensão da
Rodovia Mello Peixoto. 379/17 - Solicita a instalação de iluminação pública em
canteiro central da Rua Lauro Zimmermann Filho, defronte à EE "Pedro Antônio
Ferraz de Andrade" - Jardim Itamaraty. 380/17 - Solicita sinalização de solo em todos
os cruzamentos da Rua Adalberto Dias Bogado. Indicação da Vereadora Raquel
Borges Spada: 381/17 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão
das Ruas Narciso Migliari, Pará, Pedro de Toledo e Gaspar Ricardo. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 382/17 - Solicita recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Prof. Jorge Herkrath - Jardim Josefina. 383/17 - Solicita
operação "tapa-buracos" na Rua Lázaro Oliveira Lima - Jardim Europa. 384/17 Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Dr. Caio Mizubuti - Jardim Europa.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 385/17 - Solicita a construção de
calçada ao redor da Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itamaraty. 386/17
- Solicita roçada em viela localizada na Rua Pedro Alexandre nº 741, ao lado da
Igreja Assembleia de Deus. O Segundo Secretário prosseguiu realizando a leitura das
Moções apresentadas: Moção do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 19/17 - De
congratulações à equipe de funcionários e à direção do Vila Beer, pelos relevantes
serviços prestados, bem como pelo carinho, simpatia e atenção no atendimento à
comunidade ourinhense. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 20/17 - De
congratulações ao Deputado Federal Capitão Augusto, pela luta no credenciamento
do SUS - Sistema Único de Saúde - para o serviço de oncologia do Hospital do
Câncer Dr. Monzillo em Ourinhos. Moção da Vereadora Raquel Borges Spada:
21/17 - De congratulações à Dra. Raquel Grellet Pereira Bernardi, Juíza Eleitoral da
313ª Zona Eleitoral de Ourinhos; à Tenente Coronel PM Cenise Araujo Calasans, do
31º BPM/I – Batalhão da Polícia Militar do Interior; à 1ª Tenente PM Camila Beniti
Ribeiro, do Corpo de Bombeiros de Ourinhos; à Dra. Ana Rute de Castro Bertolaso,
da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Ourinhos - DDM -; à Sra. Clara
Pocay, Primeira-Dama do Município; à Sra. Cássia Borges Palhas, Secretária
Municipal de Saúde; à Sra. Vera Lúcia Ferreira Lima, Diretora da APAE - Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos; à Sra. Marilda Araujo Dauage, exGerente da Nossa Caixa Nosso Banco; à Profª. Terezinha de Paula (Tiririca) e à Srª.
Elisabeth Silvia Pocay da Silva, pelo Dia Internacional da Mulher, considerando a
determinação dessas mulheres em meio a tantas dificuldades que, com fibra e
coragem, alcançaram cargos de destaque no Município. A seguir, por questão de
ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou que a discussão e a
votação dos requerimentos fossem feitas de forma globalizada, salvo algum

destaque a ser solicitado por qualquer dos Senhores Vereadores presentes. Foi
colocado em deliberação do plenário e aprovado por unanimidade. O Vereador
Abel Diniz Fiel solicitou a retirada de destaque do Requerimento nº. 277/17, de sua
autoria, para ser votado de forma globalizada na presente sessão. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador Abel Diniz Fiel, aprovado
por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente consultou os Senhores Vereadores
se há algum pedido de destaque de requerimento. Solicitou pedido de destaque:
Vereador Éder Júlio Mota pediu destaque da Moção nº. 20/17, de autoria do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. Não havendo mais pedidos em destaque, o Senhor Presidente
colocou em discussão os Requerimentos de nº.s 751 a 800/17 e as Moções de nº.s 19
a 21/17, com exceção da matéria destacada. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Raquel Borges Spada, Santiago de Lucas Ângelo, Mário Sérgio
Pazianoto, Aparecido Luiz, Anísio Aparecido Felicetti, Edvaldo Lúcio Abel, Caio
César de Almeida Lima, Éder Júlio Mota, Flávio Luís Ambrozim, Salim Mattar e
Alexandre Florencio Dias. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, a
Vereadora Raquel Borges Spada solicitou ao Sr. Presidente autorização para uma
singela homenagem, referente à Moção nº. 21/17, pelo Dia Internacional das
Mulheres, comemorado no dia 08 de março. Logo após, o Sr. Presidente colocou em
votação globalizada os requerimentos e moções, aprovados por unanimidade. O
Senhor Presidente informou que, com fundamento no Inciso 33, Parágrafo 118 da Lei
Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para
responder as informações solicitadas através dos requerimentos. Findo o horário
regimental, 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. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia,
fizeram o uso da palavra livre os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto,
Raquel Borges Spada, Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota e Caio César de Almeida
Lima. Não havendo mais orador inscrito para uso da palavra, o Senhor Presidente
agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e delarou encerrada esta
Quinta 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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