ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS
– ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas e três 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 Sexta Sessão Ordinária do
presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. O
Senhor Presidente comunicou que a Câmara, através da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamentos realizará Audiências Públicas referente às contas do
Executivo Municipal, relativamente ao Exercício de 2016, no plenário da Câmara
Municipal, nas seguintes datas e horários: 7ª Audiência Pública – 12/03 (terça-feira),
das 9 às 10 horas; 8ª Audiência Pública – 12/03 (terça-feira), das 15 às 16 horas; 9ª
Audiência Pública – 14/03 (quinta-feira), das 9 às 10 horas; 10ª Audiência Pública
– 14/03 (quinta-feira), das 18h30 às 19h30. Feita a chamada, verificou-se a presença
dos Senhores Vereadores: 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).
Por questão de ordem, o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel solicitou a consignação da sua
presença. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Antônia Moura Parra. 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. Dando continuidade, o
Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 5ª. Sessão Ordinária de 2018,
APROVADA por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº.
05/2019 oriundo do Prefeito Municipal que altera dispositivos da Lei Complementar
n°. 936, de 05 de julho de 2016, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do
Município, e da Lei Complementar n.º 905, de 23 de junho de 2015, que dispõe sobre
o rateio da verba honorária advocatícia de sucumbência recebida pela Fazenda
Pública do Município e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº.
06/2019 de procedência do Prefeito Municipal que dispõe sobre a estrutura
organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. As

matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, 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. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises
a respeito dos seguintes protocolos: 1 - Protocolo nº. R-00000869/2018-79 de 201811-08, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 276/2018, da Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças, informando que a Prefeitura recebeu transferência de
recursos da União; 2 - Protocolo nº. R-00000870/2018-83 de 2018-11-09, referente
aos Boletins Diários de Tesouraria da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos – SAE – de nº. s 181 a 201/2018, referentes ao período de 01/10/2018 a
31/10/2018; 3 - Protocolo nº. R-00000871/2018-86 de 2018-11-09, referente ao
Ofício nº 299/2018/DA-SC da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos –
SAE – encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de outubro de
2018; 4 - Protocolo nº. R-00001026/2018-09 de 2018-12-11, referente aos Boletins
Diários de Tesouraria da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE – de
nº. s 202 a 220/2018, referentes ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018; 5 Protocolo nº. R-00001027/2018-12 de 2018-12-11, referente ao Ofício nº
318/2018/DA-SC da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE –
encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de novembro de 2018;
6 - Protocolo nº. R-00001070/2018-52 de 2018-12-21, referente ao Ofício nº
333/2018/DA-SC da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE –
encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de novembro de 2018;
7 - Protocolo nº. R-00001071/2018-56 de 2018-12-21, referente aos Boletins Diários
de Tesouraria da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE – de nºs 221
a 229/2018, referentes ao período de 03/12/2018 a 17/12/2018; 8 - Protocolo nº. R00001073/2018-62 de 2018-12-21, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade
319/2018, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, informando que a
Prefeitura recebeu transferência de recursos da União; 9 - Protocolo nº. R00001074/2018-65 de 2018-12-21, referente ao Ofício SMPF–329/2018, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando os Boletins de
Caixa e os Diários da Tesouraria referentes ao período de 23/10/2018 a 03/12/2018,
com os nºs 195 a 221; 10 - Protocolo nº. R-00000025/2019-26 de 2019-01-15,
referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 14/2019, da Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças, informando que a Prefeitura recebeu transferência de
recursos da União; 11 - Protocolo nº. R-00000030/2019-51 de 2019-01-15, referente
ao Ofício nº 006/2019/DA-SC, da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos –
SAE –, encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de dezembro de
2018; 12 - Protocolo nº. R-00000074/2019-63 de 2019-01-30, referente ao Ofício Nº
020/2019/DA-SC, da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE –,
encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de dezembro de 2018;
13 - Protocolo nº. R-00000075/2019-68 de 2019-01-30, referente aos Boletins
Diários de Tesouraria da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE –,
de nº. s 230/2018 a 234/2018, referentes ao período de 18/12/2018 a 31/12/2018, e
1/2019 a 16/2019, referentes ao período de 02 a 23/01/2019; 14 - Protocolo nº. R-

00000115/2019-57 de 2019-02-12, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade 47/2019,
da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, Informando que a Prefeitura
recebeu transferência de recursos da União, no mês de janeiro de 2019; 15 Protocolo nº. R-00000116/2019-62 de 2019-02-12, referente ao Ofício SMPF043/2019, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando os
Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria referentes ao período de 04/12/2018 a
28/12/2018, com os nº. s 222 a 234; 16 - Protocolo nº. R-00000124/2019-99 de
2019-02-13, referente ao Ofício SMPF/Contabilidade nº 04/2019, da Secretaria
Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando a Prestação de Contas das
despesas com Publicidade referente ao 4º trimestre do exercício de 2018; 17 Protocolo nº. R-00000137/2019-60 de 2019-02-18, referente ao Ofício nº
43/19/GAB-SAE, da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, encaminhando
processos de compras e serviços do mês de janeiro de 2019; 18 - Protocolo nº. R00000147/2019-06 de 2019-02-21, referente aos Boletins Diários de Tesouraria da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, de nº. s 17 a 31/2019, referentes ao
período de 24/01/2019 a 13/02/2019; 19 - Protocolo nº. R-00000148/2019-10 de
2019-02-21, referente ao Ofício DA/SC 040/2019, da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de
janeiro de 2019. Não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi
dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala
das Comissões, 28 de fevereiro de 2019. Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Anísio
Aparecido Felicetti – Vice-Presidente e Abel Diniz Fiel – Membro. O Senhor
Presidente informou que os documentos citados na leitura ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. Logo após, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a apresentação dos requerimentos:
Requerimento do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 732/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouros de água potável e
refrigerada no Centro de Esportes e Artes Unificados - CEU - Residencial Recanto
dos Pássaros. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 733/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde na Praça Ítalo
Ferrari - Vila Odilon. 734/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se manter
uma ambulância em todos os jogos do campeonato varzeano 2019. Requerimento do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 735/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 915/2018, que requer informações sobre os valores gastos com
recapeamento e reperfilamento asfáltico, de janeiro de 2017 até a presente data, e
quais as empresas fornecedoras de matérias-primas. Requerimento do Vereador
Aparecido Luiz: 736/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
atendimento itinerante, com trailer da saúde bucal, nas escolas do Município.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 737/19 - Requer informações
sobre os repasses ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Ourinhos - IPMO -, de que trata a Lei nº 6.359, de 04 de setembro de 2017, que
estabelece o Plano de Equacionamento do Déficit Técnico Atuarial do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Ourinhos e dá outras providências,
bem como do repasse das contribuições descontadas dos servidores e da obrigação

patronal. 738/19 - Requer informações sobre as ações que a Prefeitura está realizando
para cumprir a Lei nº 863, de 1º de dezembro de 1967 (Código de Posturas,
Costumes e Bem Estar do Município), e suas alterações, conforme a Lei nº
2.988, de 1º de junho de 1989. 739/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se promover campanha incentivando a população a colocar lixeira diante das
residências. 740/19 - Requer informações sobre as providências efetivas com relação
à informação e à conscientização dos condutores de veículos, visando coibir a alta
velocidade no período de entrada e saída dos alunos das escolas do Município.
741/19 - Requer informações sobre quanto foi gasto com câmeras de segurança, mês
a mês, e com locação do imóvel e infraestrutura de instalação no Município da
empresa Service Comércio de Alarmes Santa Cruz do Rio Pardo LTDA – ME.
742/19 - Requer informações sobre os funcionários e caminhões da empresa C. Brasil
Serviços de Limpeza, Conservação e Transportes, que trabalham para a Prefeitura.
743/19 - Requer informações sobre o cronograma de limpeza e desinfecção de
caixas-d'água instaladas em todos os órgãos públicos municipais, principalmente
escolas e unidades de saúde. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa
Prado: 744/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.181/2017, que solicita a
implantação de lombofaixa na Rua Gaspar Ricardo, próximo ao nº 484, defronte à EE
“Virgínia Ramalho” - Vila Nova Sá. 745/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 2.179/2017, que solicita a implantação de lombofaixa defronte à EE "Recanto dos
Pássaros". 746/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.048/2017, que
solicita melhorias na iluminação pública e instalação de redutor de velocidade na
Rodovia Mello Peixoto, em trecho que dá acesso ao campus da Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP. 747/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.104/2017, que solicita o envio de notificação aos
proprietários de terrenos localizados na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), que dá
acesso ao Jardim Guaporé, para que construam passeio público e mureta de proteção
nos terrenos ali existentes, tendo em vista o grande número de pedestres que
transitam pelo local. 748/19 - Requer informações sobre a responsabilidade de podas
de árvores localizadas nos passeios públicos. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 749/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 51/2018,
que solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Avenida
Aureliano Antônio Gonçalves – Jardim Santos Dumont. Requerimentos do
Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 750/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar coberturas nos pontos de ônibus escolares no Município.
751/19 - Requer informações a respeito das medidas e ações tomadas pela Prefeitura
Municipal, nos últimos 60 dias, visando solucionar o grave problema de falta de água
no Município. 752/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias na iluminação pública de todas as praças do Município. 753/19 - Requer
informações a respeito dos valores pagos, bem como da qualidade e do prazo de
garantia das lâmpadas de LED instaladas no Município, nos últimos 24 meses.
Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 754/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, o Requerimento nº 609/2018, que requer informações sobre a
possibilidade de se instalar novos pontos de iluminação pública na Rua Vicinal
Quatro - Vila Soares. 755/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 668/2018,

que solicita instalação de dispositivo (balanção ou boca de lobo) para melhorias do
escoamento de águas pluviais na Rua República - Vila Musa. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 756/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
580/2017, que solicita operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel - Jardim das Paineiras. Requerimento
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 757/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.042/2017, que requer informações sobre a possibilidade de se
instalar academia ao livre na Praça Dr. Raul Pires Netto. Requerimentos do
Vereador Cícero de Aquino: 758/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se revitalizar, realizar pintura e trocar a iluminação de toda a estrutura do Centro
Cultural Tom Jobim. 759/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
um projeto de arborização programada, com objetivo de que o plantio seja definido
conforme a rede elétrica. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 760/19 Requer informações sobre a possibilidade de se contratar otorrinolaringologistas na
rede básica de saúde do Município. 761/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir banheiro público na Praça Presidente Kennedy (Praça do
Seminário). Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 762/19 Requer informações, junto ao Governo do Estado de São Paulo, sobre a
possibilidade de se resolver problemas de inundação na Rodovia Raposo
Tavares. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 763/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir academia da saúde na Associação de Moradores
de Bairros da Vila São Luiz. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto:
764/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.471/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se adequar os pontos de táxi da área central,
visando aumentar a disponibilidade de vagas de estacionamento. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 765/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento das Ruas Dr. Antônio Prado e
Barão do Rio Branco. 766/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de
Estradas de Rodagem -, sobre a possibilidade de se instalar lâmpadas de LED em
toda a extensão da Rodovia Raposo Tavares, no município de Ourinhos. 767/19 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar vagas para estacionamento
em 45 graus no canteiro central da Rua do Expedicionário, no trecho entre os nº. s
1.374 e 1.398. 768/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar pista
de atletismo no campo do Centro Social Urbano – CSU. 769/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar reparos e melhorias na calçada da EMEF "Profa.
Nilse de Freitas". 770/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
telas de proteção em todas as quadras poliesportivas das escolas do Município.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 771/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar mutirão de exames oftalmológicos em nosso Município.
772/19 - Requer informações sobre quais cursos são oferecidos pelo Centro de
Esportes e Artes Unificados – CEU. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 773/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
revitalização, bem como instalar lâmpadas de LED na Área de Lazer 308 - Conjunto
Residencial de Interesse Social Flamboyant. O Segundo Secretário realizou a
apresentação das Indicações: Indicação do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva:

459/19 - Solicita poda de árvore na Rua Orlando Migliari, defronte ao nº 23 - Jardim
Ouro Verde. Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 460/19 - Solicita a
instalação de placa de sinalização (Proibido Estacionar) na Rua José Felipe do
Amaral, no trecho entre os nº s 01 e 118, sentido centro/bairro. 461/19 - Solicita
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Guilherme da Silva - Vila
São José. 462/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os
cruzamentos da Rua Antônio Guilherme da Silva - Vila São José. Indicação do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 463/19 - Solicita melhorias no escoamento
das águas pluviais na Rua Manoel da Borba Gato - Jardim dos Bandeirantes.
Indicação do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 464/19 - Solicita melhorias na
iluminação pública e recapeamento asfáltico ou reperfilamento na Rua Eduardo
Peres. Indicação do Vereador Caio César de Almeida Lima: 465/19 - Solicita
patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Rua Vicinal Quatro - Vila
Soares. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 466/19 - Solicita recapeamento,
reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua
Manoel Corrêa Gordo. 467/19 - Solicita a notificação de proprietário para que realize
roçada e limpeza de terreno na Rua Orlando Albano, ao lado do nº 65. Indicação do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 468/19 - Solicita roçada e limpeza na Praça
Prefeito Benício do Espírito Santo, bem como consertar os aparelhos da academia ao
ar livre. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 469/19 - Solicita a
instalação de balanção de concreto na Rua Joaquim Floriano da Silva, esquina com a
Rua João Ferreira. 470/19 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Valdir Martins Tavares. 471/19 - Solicita a instalação de bebedouro de água
potável e refrigerada no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi - Jardim América.
472/19 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Estrada
Água do Jacú. 473/19 - Solicita a manutenção e troca da rede elétrica da EMEF
"Profa. Amélia Abujamra Maron". Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada:
474/19 - Solicita a realização de atividade delegada próximo ao lanchódromo para
melhorar a segurança dos proprietários e dos clientes. 475/19 - Solicita melhorias na
iluminação pública nas proximidades do lanchódromo. 476/19 - Solicita manutenção
e melhorias na EMEF "Pedagogo Paulo Freire". 477/19 - Solicita roçada e limpeza na
Praça Henrique Tocalino, em frente ao lanchódromo. 478/19 - Solicita roçada e
limpeza na Rua Antônio Soares da Silva, próximo ao córrego do Jardim Vale Verde.
479/19 - Solicita a retirada de entulhos em toda a extensão da Rua Vereador
Agostinho Ribeiro de Carvalho - Vila Christoni. 480/19 - Solicita a construção de
canaleta na esquina da Rua José Onivaldo Taioque, no cruzamento com a Rua Júlio
César Acosta Chimenes. 481/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua 9 de
Julho, em frente à loja Pernambucanas. Em seguida, o Segundo Secretário realizou
a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Cícero de Aquino: 38/19 De pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo Pérez Martins. Moção do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 39/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Aris Lopes. 40/19
- De pesar pelo falecimento do Sr. Odair Dias Ferreira. Moção dos Vereadores Caio
César de Almeida Lima e Anísio Aparecido Felicetti: 41/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Perdiliano Babilas de Oliveira. Moção do Vereador Abel Diniz
Fiel: 42/19 - De congratulações aos médicos, funcionários e colaboradores do serviço

de terapia renal de Ourinhos, pelo Dia Mundial do Rim, comemorado na segunda
quinta-feira do mês de março, sendo este ano no dia 14, um evento anual criado pela
Sociedade Internacional de Nefrologia e pela Federação Internacional de Fundações
do Rim. Moção do Vereador Salim Mattar: 43/19 - De pesar pelo falecimento da
Sra. Maria Aparecida Chiaradia Ferrari. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente enquanto a de pesar encontra-se aprovada na
forma regimental. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Abel Diniz Fiel 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.
Não havendo pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº. s 732 a 773/2019 e a Moção nº. 42/2019. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel e Cícero de Aquino. 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 Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário as matérias destacadas em sessões anteriores. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº. 116/2019. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 139/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Alexandre Araujo Dauage, Abel Diniz Fiel e Ariovaldo de Almeida Silva. Ninguém
mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento nº. 140/2019.
Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 148/2019. Fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais querendo fazer uso
da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Requerimento nº. 154/2019. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador
Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão
o Requerimento nº. 158/2019. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Requerimento nº.
173/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim e
José Carlos Vieira dos Santos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 182/2019. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Alexandre Araujo
Dauage. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e
APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 241/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Alexandre Araujo Dauage e José Carlos Vieira dos Santos. Ninguém mais querendo

fazer uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento
nº.547/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário Sérgio
Pazianoto, Anísio Aparecido Felicetti, Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 553/2019. Ninguém querendo fazer uso
da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi
colocado em discussão o Requerimento nº. 554/2019. Fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 555/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio
Luís Ambrozim, Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti, José Carlos Vieira
dos Santos e Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 556/2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 557/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio
Luís Ambrozim, Aparecido Luiz, José Carlos Vieira dos Santos, Cícero de Aquino e
Ariovaldo de Almeida Silva. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº. 604/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Mário
Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada Anísio e Aparecido Felicetti. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. A seguir, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Abel
Diniz Fiel e Cícero de Aquino. 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 Projeto de Lei nº 11/2019 de autoria do Vereador José Carlos Vieira
dos Santos que dispõe sobre denominação do Sistema de Reservação Sul (Sistema de
Reservação "Servidor Municipal Edvaldo Ferreira da Silva"). Ninguém querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. A
seguir, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 12/2019 oriundo do Vereador
José Carlos Vieira dos Santos que dispõe sobre denominação do Sistema de
Distribuição Sudoeste "Poço Profundo da Vila São João" (Sistema de Distribuição
"Servidor Municipal Sebastião Raia"). Ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Na sequência, foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 13/2019 de iniciativa do Vereador José Carlos

Vieira dos Santos que dispõe sobre denominação do Poço Profundo Parque dos
Diamantes (Poço Profundo "Servidor Municipal Amarildo Ricardo"). Ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 14/2019 do Vereador
José Carlos Vieira dos Santos que dispõe sobre denominação do Poço Profundo
Residencial Ville de France II (Poço Profundo "Servidor Municipal Flávio Lopes
Jaquetone – Palito"). Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação e APROVADO por unanimidade. A seguir, foi colocado em discussão o
Projeto de Lei nº 15/2019 do Vereador José Carlos Vieira dos Santos que dispõe
sobre denominação do Reservatório Bela Vista (Reservatório “Servidor Municipal
Celso dos Reis – Baianinho”). Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto
de Lei nº 16/2019 de procedência do Vereador José Carlos Vieira dos Santos que
dispõe sobre denominação do Sistema Reservação Leste do Parque Minas Gerais
(Sistema de Reservação “Benedito Rocha”). Ninguém querendo fazer uso da palavra
foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Logo após, foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 17/2019 do Vereador José Carlos Vieira dos Santos
que dispõe sobre denominação do Sistema de Reservação e Distribuição Oeste
(Sistema de Reservação e Distribuição "Servidor Municipal João Carlos Tacioli").
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e APROVADO por
unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 18/2019 do
Vereador José Carlos Vieira dos Santos que dispõe sobre denominação do Complexo
de Reservatórios do Jardim Anchieta (Complexo de Reservatórios "Servidor
Municipal Irineu Pereira Alvim – Ratinho"). Ninguém querendo fazer uso da palavra
foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Foi colocado em discussão
o Projeto de Lei nº 21/2019 de iniciativa da Vereadora Raquel Borges Spada que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua João Ramos Cruz). Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO
por unanimidade. Em seguida, de acordo com o artigo 120 do Regimento Interno
desta Casa de Leis o Senhor Presidente convocou os Senhores Vereadores para a 1ª.
Sessão Extraordinária, a ser realizada após o encerramento da presente sessão para
apreciação dos Projetos de Lei Complementar nº. s 07 e 08/2019. Não havendo mais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para
explicação pessoal os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís
Ambrozim. Não havendo mais orador inscrito para o uso da palavra, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Sexta Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a presente Ata que
será submetida à apreciação do Douto Plenário, para depois ser devidamente
assinada. Esta Sessão foi registrada em vídeo e se encontra nos arquivos desta
Edilidade. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------
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