ATA DA VIGÉSIMA SEXTA 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 décimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas e quinze 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 Sexta 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). Por questão de ordem, os Vereadores Alexandre Araújo
Dauage e Edvaldo Lúcio Abel solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento do
Sr. Álvaro Lorenzeti e o Vereador Alexandre Florêncio Dias pelo falecimento do Sr.
Evandro Eloy. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente
Sessão Ordinária e colocou em votação a Ata da 25ª. Sessão Ordinária, aprovada por
unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos resumos dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº. s 501, 543 e
1.047/2016 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimento nº. 602/2016 do
Vereador Alexandre Florêncio Dias; Requerimentos nº s 535, 557, 583, 837 e
1.039/2016 do Vereador Antônio Carlos Mazzetti; Requerimento nº. 1.019/2016 do
Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 649, 654 e 1.040/2016 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº. 489/2016 do Vereador Flávio Luís Ambrozim,
Requerimento nº. 981/2016 do Vereador José Roberto Tasca; Requerimento nº.
1.009/2016 do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva; Requerimentos nº. s 1.056,
1.057, 1.058, 1.059 e 1.060/2016 do Vereador Salim Mattar. Comunicados nº. s CM
132554, 132555 e 132556/2016 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.
Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nº. s 137 a 147/2016 referentes ao período
de 25/07 a 08/08/2016. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura na íntegra do Ofício nº.15/11/2016 da Prefeitura
Municipal: “Excelentíssimo Senhor Presidente José Roberto Tasca, Presidente da
Câmara Municipal de Ourinhos. Solicitamos à Vossa Excelência a retirada do
Projeto de Lei Complementar que institui o Plano Municipal de Transporte Coletivo
Urbano da Cidade de Ourinhos e dá outras providências. Agradecemos à Vossa
Excelência a atenção dispensada ao assunto e valemo-nos da oportunidade para

reiterar os protestos de nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente,
Belkis Gonçalves Santos Fernandes – Prefeita Municipal. Ourinhos, 08 de agosto de
2016.” Atendendo a solicitação da Prefeita Municipal, o Senhor Presidente
determinou à Secretaria da casa as providências para a retirada do Projeto de Lei
Complementar nº. 38/2015. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores na Secretaria da casa. Dando prosseguimento, o Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº. 32/16 de autoria da Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre abertura
de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) e dá
outras providências. Projeto de Lei nº. 33/16 da Senhora Prefeita Municipal que
altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.239, de 13 de agosto de 2015,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2016 da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 34/16
de procedência do Vereador Antônio Carlos Mazzetti. que dispõe sobre denominação
de via pública (Rua Ewerton Dias de Jesus Romão). Projeto de Lei nº. 35/16
procedente do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua Braz Carrasco). 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 requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.081/16 - Requer informações da empresa de
telefonia móvel Vivo sobre a previsão de instalação da tecnologia 4G no Município.
1.082/16 - Requer informações da empresa de telefonia móvel Vivo sobre possíveis
melhorias da internet banda larga no Município. 1.083/16 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação pública da Rua Doutor Osmar
Viana – Villarville. 1.084/16 – Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº.
863/2016, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias
asfálticas na Rua Salvino de Souza Andrade – Vila São Luiz. 1.085/16 - Requer
informações da empresa de telefonia móvel Vivo sobre a possibilidade de se ampliar
o serviço prestado ao Município. Requerimentos do Vereador Antônio Carlos
Mazzetti: 1.097/16 - Requer informações sobre quem são os fornecedores de
produtos da agricultura familiar utilizados na merenda escolar, bem como a
composição dos membros da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar e do
CAE – Conselho de Alimentação Escolar. 1.100/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de construir boca de lobo, com urgência, na Avenida Maria Paulina
Melchior da Silva, defronte ao nº. 483 – Jardim Itamaraty. 1.101/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza em terreno baldio, com
urgência, na Rua Orlando Azevedo, 250 – Parque Minas Gerais. 1.102/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se substituir lâmpada na Rua Mato Grosso,
esquina com a Rua Gaspar Ricardo – Vila Nova Sá. 1.103/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza defronte à EMEI "Viriato
Corrêa", na Rua Ibirarema – Jardim Matilde. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.077/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
limpeza em boca de lobo na Rua Kólio Teshima, defronte ao nº. 392 – Jardim

América. 1.078/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar tampa
em boca de lobo na Rua Kólio Teshima, defronte ao nº. 392 – Jardim América.
1.079/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se consertar o telhado do
vestiário do Campo de Futebol Djalma Baía (Monstrinho), pois está com a cobertura
danificada há algum tempo. 1.088/16 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar troca de lâmpada na Rua Mato Grosso, defronte ao nº. 87. 1.089/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma, pintura, troca de
piso e cobertura no COAS – Centro de Orientação e Apoio Sorológico "Herbert de
Souza - Betinho" – Vila Mano. 1.090/16 - Requer informações sobre a possibilidade
de se providenciar policiamento ostensivo nas margens do Córrego Christoni,
próximo à Unidade Saúde da Família – Jardim Flórida -, pois o local está sendo
utilizado, frequentemente, para uso de drogas e prostituição. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.094/16 – Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres) no
cruzamento da Rua Cambará com a Rua Padre Rui Cândido da Silva. 1.095/16 –
Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento 328/2016, que requer informações sobre
a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua José Pedroso – Parque Minas Gerais. 1.096/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção na fiação do poste de
rede de distribuição da Rua do Expedicionário, defronte ao Supermercado La Villa.
Requerimentos do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 1.086/16 – Requer cópias
das notas fiscais de pagamentos realizados à empresa Neusa Querino da Silva – ME,
nos anos de 2013 e 2014, identificando, ainda quais foram os serviços prestados.
1.087/16 – Requer informações sobre se há férias em atraso de funcionários que
exercem cargos em comissão, da Prefeitura Municipal e da SAE. Requerimentos do
Vereador José Roberto Tasca: 1.080/16 – Requer informações sobre a possibiidade
de se instalar academia da saúde na Praça do Esportista Oswaldo Lazarini – Jardim
Santa Maria. 1.091/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se construir
área de lazer em terreno da Rua Zaia Merege Farah, defronte ao nº. 266 – Jardim
Santa Felicidade. 1.092/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
iluminação pública em viela da Rua Zaia Merege Farah, ao lado do nº. 246 – Jardim
Santa Felicidade. 1.093/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
troca de lâmpada queimada na Rua Rio de Janeiro, defronte ao nº. 1.601 – Jardim
Matilde. 1.098/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placa de
identificação na Praça do Esportista Oswaldo Lazarini. 1.099/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade (lombada) na
Rua Zaia Merege Farah, defronte ao nº. 266 – Jardim Santa Felicidade. Dando
continuidade, o Segundo Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas à
mesa: Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 177/16 – De apoio ao
Projeto de Lei Complementar nº. 54/2013, artigo 12, inciso XVIII, que cria varas para
a Comarca de Ourinhos – (Altera a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado)
pesar pelo falecimento da Sra. Simone Maria Neto Nogueira Junqueira. 178/16 – De
congratulações à Academia Dojo Julian Parrudo Fitness, pelos excelentes serviços
prestados aos seus alunos. 185/16 – De congratulações à Cafeteria Coffe Shop, que
há mais de 12 anos faz parte do parque empresarial de Ourinhos. Moções do

Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 181/16 – De congratulações à empresa Chassis
Guinchos, pelos relevantes serviços prestados ao Município e região. 182/16 – De
congratulações ao Sr. Andreivi B. Reche, Técnico em Edificações, pelos relevantes
serviços prestados à população ourinhense. 184/16 – De pesar pelo falecimento da
Sra. Eurides Ferreira Batista. Moções do Vereador Inácio José Barbosa Filho:
179/16 – De congratulações e aplausos à Comercial Camargo, pelos 13 anos de
serviços prestados como parte do parque empresarial do Município. 180/16 – De
congratulações e aplausos à Gou Clínicas, pelos 4 anos de serviços prestados como
parte do parque empresarial do Município. Moção dos Vereadores Antônio Carlos
Mazzetti e José Roberto Tasca: 183/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. Evandro
Eloy, do Jornal da Divisa. 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. 1.077 a 1.103/2016 e as Moções de nº. s 177 a
182 e 185/2016. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Inácio José
Barbosa Filho e Aparecido Luiz. Não havendo mais 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. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou a suspensão do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos
legislativos. Em seguida, por questão de ordem, o Sr. Vereador Inácio José Barbosa
Filho ressaltou que com a ausência do intervalo regimental e de acordo com o Artigo
118 e a nova redação de alteração do regimento interno, no seu Parágrafo 3º, que cita
que os Vereadores que irão fazer o uso da palavra para explicação pessoal será
solicitada até o término do intervalo regimental, e na sua ausência, até o início da
Ordem do Dia, anotada cronologicamente pelo Primeiro Secretário em livro próprio,
sendo que o Presidente da Câmara comunicará aos demais Vereadores o momento em
que o tempo para inscrição será expirado. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário a solicitação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel para a
suspensão do intervalo regimental, aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr.
Presidente determinou um minuto para as inscrições dos Senhores Vereadores para o
uso da palavra. Dando continuidade, o Sr. 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, 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 e estando na Ordem do Dia, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 26/2016 da Prefeita Municipal que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Renato Dumont Souza Santos). Ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº.

27/2016 da Prefeita Municipal que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Ruben Souza Santos). Logo após, o senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº. 31/2016 de procedência do Vereador Salim Mattar que dispõe
sobre denominação de próprio municipal Unidade de Saúde da Família "Laerte Ruiz".
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei Complementar nº. 11/2016 de iniciativa da Senhora Prefeita Municipal que
dispõe sobre a criação do Núcleo de Educação Infantil "Professora Hilda Kortz
Amaral Santos" e dá outras providências. Ninguém querendo fazer 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 livre para
explicação pessoal os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Alexandre
Araújo Dauage e Silvonei Rodrigues. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor
Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Vigésima Sexta 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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