ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA – QUARTO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr. José Roberto Tasca
Vice-Presidente: Silvonei Rodrigues
Secretários: Inácio José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazzetti
Ao oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e
onze minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Vigésima Quinta Sessão
Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor José Roberto
Tasca. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Alexandre
Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Antônio Carlos Mazzetti, Aparecido Luiz,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Inácio José Barbosa Filho, José Roberto
Tasca, Lucas Pocay Alves da Silva, Salim Mattar e Silvonei Rodrigues (onze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a
presente Sessão Ordinária e colocou em votação a Ata da 24ª. Sessão Ordinária,
aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores
que a inscrição para o uso da palavra para a explicação pessoal deverá ser solicitada
junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental. Na sequência, o
Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos
dos ofícios recebidos. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou um minuto de silêncio em memória de Aquiles Zimbone. Dando
continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos ofícios: Ofício
SMPF/Contab. 042/16 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, encaminhando relatório da aplicação do ensino e, em especial, dos
recursos do Fundeb e recursos próprios, referente ao 2º trimestre de 2016, bem como
relatório resumido da execução orçamentária do 3º bimestre de 2016. Ofício 794 –
35/2016 do SR. JOÃO DOMINGOS CHIARI SANCHEZ – DIRETOR DO SENAI
–, manifestando gratidão pela Moção nº 167/2016, de autoria do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel (Vadinho). Ofício SMPF-656/2016 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários
da Tesouraria referentes ao período de 13 a 22 de julho de 2016. Ofício
SMPF/Contabilidade
654/2016
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando tabela informativa sobre recursos
recebidos da União em junho de 2016. Ofício SMPF nº 649/2016 da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando a Prestação de
Contas das Despesas com Publicidade referente ao 2º trimestre do exercício de 2016.
Ofício nº 510/16/2PJO-PPS da PROMOTORIA DA JUSTIÇA DE OURINHOS,
acusando o recebimento do Ofício nº 19/05/2016 e informando sobre a instalação do
Inquérito Civil nº 1644/2016-5 para providências em relação ao TC-1763/026/12.
Comunicados nº. s CM 073749, 73750, 73751, 73752, 73753, 73754, 73755, 73756,

73757, 73758, 73759, 73760, 73761, 73762, 73763, 73764, 73765, 73766, 73767,
73768, 73769, 73770, 73771, 73772, 73773, 73774, 73775, 73776, 73777, 73778,
73779, 73780, 73781, 73782, 73783, 73784, 73785, 73786, 73787, 73788, 73789,
73790, 73791, 73792, 73793, 73794, 73795, 73796, 73797, 73798, 73799, 73800 e
124362/2016 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, informando sobre a liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação no Município. Os ofícios que foram lidos
ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis emitidos a projetos em tramitação: Parecer do relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 26/2016 de iniciativa da Sra. Prefeita
Municipal que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Renato Dumont Souza
Santos). Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei nº. 26/2016 de iniciativa da Sra. Prefeita Municipal que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Renato Dumont Souza Santos).
Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 27/2016
de iniciativa da Sra. Prefeita Municipal que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua Rubem Souza Santos). Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº. 27/2016 de iniciativa da Sra.
Prefeita Municipal que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Rubem Souza
Santos). Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.
31/2016 de iniciativa do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre denominação de
próprio municipal Unidade de Saúde da Família "Laerte Luís". Parecer do relator da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº.
31/2016 de iniciativa do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre denominação de
próprio municipal Unidade de Saúde da Família "Laerte Luís". Os projetos cujos
pareceres foram lidos poderão ser inseridos na ordem do dia das próximas sessões
ordinárias. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos
requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Antônio Carlos
Mazzetti: 1.061/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para instalar placa denominativa na Rua Renato Mota – Parque Minas Gerais.
1.074/16 - Requer informações sobre o procedimento da UPA "Dr. Hélio Migliari
Filho" e das unidades básicas de saúde, para a realização de exame Dextro, no
atendimento a crianças. 1.075/16 - Requer informações do Governo do Estado e da
Secretaria de Estado da Segurança Pública sobre a possibilidade de ampliação do
contingente de policiais militares em nosso Município, visto a defasagem de policiais
disponíveis, principalmente nos períodos noturnos em que há duas viaturas, com dois
policiais em cada veículo e uma força tática. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.064/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Pedroso – Vila Mano.
1.067/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se erradicar árvore na Rua
Santos Dumont, defronte ao nº. 385 – Vila Mano. 1.068/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza na Rua Santos Dumont, defronte
ao COAS – Centro de Orientação e Apoio Sorológico "Herbert de Souza – Betinho"
– Vila Mano. 1.069/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar

recapeamento asfáltico na Rua Eduardo Carlos Pereira, entre as Ruas José Felipe do
Amaral e Prefeito Eduardo Salgueiro – Vila Mano. Requerimentos do Vereador
José Roberto Tasca: 1.062/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar varrição periódica na Rua João Fiorini, nas adjacências do nº. 35 – Jardim
Aurora. 1.063/16 – Requer informações sobre a possibiidade de se realizar reparos na
pavimentação asfáltica na Rua Constituição – Vila Odilon. 1.065/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reparos na iluminação pública, que
está com mau contato, na Rua Silva Jardim, defronte ao nº. 260 – Centro. 1.066/16 –
Requer informações sobre a possibilidade de se tomar providências quanto à atual
situação da iluminação pública na Rua Juvenal José Rabello, próximo ao nº. 523 –
Jardim Santos Dumont. 1.070/16 – Requer informações sobre a fila de espera nas
creches do Município, do início do ano de 2016 até a presente data. Requerimentos
do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva: 1.071/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Dr.
Arlindo Viveiros Figueiredo – Jardim Matilde. 1.072/16 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Abuassali Abujamra – Jardim Paulista. 1.073/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Ana Neri, defronte ao nº.
277 – Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. Dando continuidade, o Sr.
Presidente solicitou que o Primeiro secretário realizasse a leitura do Requerimento de
Urgência apresentado: Requerimento de Urgência nº.1.076/16 que requer urgência
de votação ao Projeto de Lei nº. 30/16 proveniente da Senhora Prefeita Municipal
que autoriza a utilização, pelo EXTREME MOTOR CLUBE, de próprio municipal
para realização do 18º. Ourinhos Moto Fest 2016 e dá outras providências. A presente
matéria visa autorizar o EXTREME MOTOR CLUBE, entidade declarada de
utilidade pública municipal pela Lei nº. 5.200, de 07 de novembro de 2007, com sede
na Rua dos Expedicionários nº. 1.145 no Centro, cidade de Ourinhos-SP, autorizar o
Parque de Exposições "Olavo Ferreira de Sá", situado na Avenida Jacinto Sá s/nº
nesta cidade, para a realização do 18º. Ourinhos Moto Fest nos dias 07, 08, 09, 10 e
11 de setembro de 2016. Na sequência, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas à mesa: Moção do Vereador Antônio Carlos Mazzetti:
175/16 – De pesar pelo falecimento da Sra. Noemia Isabel da Silva. Moção do
Vereador Inácio José Barbosa Filho: 176/16 – De congratulações à Noiva Linda,
pelos 26 anos de relevantes serviços prestados como parte do parque empresarial do
Município. 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. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão os
Requerimentos de nº.s 1.061 a 1.075/2016 e a Moção de nº. 176/2016. Não
havendo quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados
em votação e aprovados por unanimidade. Na sequência, 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. A seguir, fez o uso da palavra o

Sr. Vereador José Roberto Tasca. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
votação do plenário a suspensão do intervalo regimental para a continuidade dos
trabalhos legislativos, aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário nova chamada para verificação do quórum regimental:
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Antônio Carlos Mazzetti,
Aparecido Luiz, Edvaldo Lúcio Abel, Inácio José Barbosa Filho, José Roberto Tasca,
Lucas Pocay Alves da Silva, Salim Mattar e Silvonei Rodrigues (dez Vereadores
presentes). Por questão de ordem, o senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim solicitou
a consignação de sua presença. Havendo número legal e estando na Ordem do Dia, o
Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.1.076/16
procedente do Vereador José Roberto Tasca que requer urgência de votação ao
Projeto de Lei nº. 30/2016 de iniciativa da Senhora Prefeita Municipal que autoriza a
utilização, pelo EXTREME MOTOR CLUBE, de próprio municipal para realização
do 18º. Ourinhos Moto Fest 2016 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 Vereador Salim
Mattar para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o espaço
de tempo necessário à elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer. Com o
parecer favorável lido foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 30/2016.
Ninguém querendo fazer o uso das palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia,
fizeram o uso da palavra livre para explicação pessoal os Senhores Vereadores Inácio
José Barbosa Filho, Aparecido Luiz, Antônio Carlos Mazzetti, Lucas Pocay Alves da
Silva e Alexandre Araújo Dauage. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor
Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Vigésima Quinta Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrouse 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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