ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA 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 vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas e dezesseis 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 Sétima 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 e Silvonei Rodrigues
(dez Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou
aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em votação as Atas da 26ª. Sessão
Ordinária e 5ª. Sessão Extraordinária, aprovadas por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente comunicou que após o término da presente sessão, o munícipe
Fábio Rodrigues Poma fará o uso da tribuna livre para discursar sobre relação e
mortes que veêm acontecendo na Santa Casa de Misericórdia e UPA – Unidade de
Pronto Atendimento de Ourinhos. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios recebidos: Ofício
241/16/DA-EXP. da SAE, encaminhando cópias das Portarias nº. s 49 a 57/16, bem
como processos de compras e serviços do mês de julho de 2016. Ofício nº
244/2016/DA.EXP. da SAE, encaminhando cópia do balancete financeiro referente
ao mês de julho de 2016. E-mail do Gabinete do Deputado Federal Márcio Alvino,
encaminhando resposta do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações com relação ao pedido de informações sobre os estudos da
fosfoetanolamina, do Deputado Estadual André do Prado, referente ao Requerimento
nº 2.683/2015, de autoria do Vereador José Roberto Tasca. Ofício nº 245/2016/DOSAE da SAE, em resposta ao Requerimento nº 1.046/2016, de autoria do Vereador
Alexandre Araujo Dauage (Alexandre Zóio). Comunicados nº. s CM 159044 e
159045/2016 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. Na sequência, o
Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
emitidos aos projetos em tramitação: Parecer favorável do relator da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº.17/2016 de autoria da Senhora Prefeita
Municipal que dispõe sobre alteração do artigo 19, inciso III da Lei nº. 5.831, de 26
de julho de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de

Assistência Social e dá outras providências. Parecer favorável do relator da Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 34/2016 de iniciativa do Vereador Antônio
Carlos Mazzetti que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Everton Dias de
Jesus Romão). Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº. 35/2016 de iniciativa do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Braz Carrasco). Dando prosseguimento, o Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº. 36/2016 de autoria da Senhora Prefeita Municipal que autoriza o Poder
Executivo e Autarquias a conceder adiantamento de numerários para pagamento de
pronta efetivação e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 37/16 oriundo 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. 38/16 de procedência 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. Substitutivo nº. 03/16 de
procedência do Vereador Inácio José Barbosa Filho ao Projeto de Lei nº. 29/2016,
que institui no Calendário Oficial do Município a Festa da Nação Cristã. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para 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. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho
solicitou a consignação da presença do Sr. Vereador Salim Mattar. Requerimentos
do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.106/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar lombofaixa na Rua José Teixeira Penna. 1.111/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à alteração
de sentido do trânsito, para mão única, na Rua José Teixeira Penna. 1.112/16 - Requer
informações a respeito dos protocolos anexos da Prefeitura Municipal em relação aos
pedidos dos munícipes sobre redutor de velocidade e alteração de sentido de trânsito,
encaminhados à secretaria responsável. 1.120/16 – Requer o envio de relação com os
nomes de todos os contemplados com as casas populares do CDHU, no Residencial
Recanto dos Pássaros. 1.121/16 - Requer a realização de estudos para verificar a
possibilidade de se fechar o cruzamento da Avenida Antônio de Almeida Leite
"Tonico Leite" com a Rua Narciso Nicolosi. 1.122/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar centro cirúrgico odontológico na Rede Municipal de
Saúde, visando o atendimento de pessoas com deficiência. Requerimentos do
Vereador Alexandre Florêncio Dias: 1.115/16 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Cultura, sobre a possibilidade de se disponibilizar lanche
para as crianças do Projeto Guri, no Município. 1.116/16 - Requer informações, junto
à Secretaria Municipal de Cultura, sobre a possibilidade de se disponibilizar aulas do
Projeto Guri no período da manhã. 1.117/16 - Requer informações, junto à Secretaria
de Serviços Urbanos, sobre a possibilidade de se realizar limpeza em área verde na

Vila Emília. 1.118/16 - Requer informações, junto à Secretaria de Serviços Urbanos,
sobre a possibilidade de se realizar limpeza em área verde na Vila Soares.
Requerimentos do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 1.109/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza em boca de lobo, com
urgência, na Rua Gonçalves Ledo, defronte ao nº. 90 – Parque Minas Gerais.
1.110/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza em boca
de lobo, com urgência, na Rua Jornalista Francisco de Almeida, defronte ao nº. 319 –
Parque Minas Gerais. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.104/16 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura e bancos no ponto
de ônibus da Rua Domingos Ângelo, defronte ao nº. 332 – Jardim Eldorado. 1.105/16
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Sebastião Simião de Souza. 1.119/16 – Reitera, em seu inteiro
teor, o Requerimento nº. 29/2016, que requer informações sobre a possibilidade de se
substituir todas as lâmpadas de iluminação pública no Jardim Flórida. 1.123/16 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar academia da saúde no
Residencial Vandelena Moraes Freire. 1.124/16 – Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº. 187/2016, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar academia da saúde na Associação de Moradores de Bairros da Vila São
Luiz. 1.125/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Vereador Felismino Vieira.
Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 1.113/16 – Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Masaichi Nishiyama. 1.114/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (faixa
de pedestres) na Rua Vicente do Amaral, esquina com a Avenida Dr. Altino Arantes.
Requerimentos do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 1.107/16 – Requer
informações da SAE sobre a quantidade de vale-transporte que é repassada a cada
funcionário. 1.108/16 – Requer informações sobre a quantidade de vale-transporte
que é repassada a cada funcionário da Prefeitura Municipal. Logo após, o senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos Requerimentos de Urgência
apresentados: Requerimento nº. 1.126/16 que requer urgência especial de votação ao
Substitutivo nº. 03/2016 de autoria do Vereador Inácio José Barbosa Filho ao Projeto
de Lei nº. 29/2016 que institui no Calendário Oficial do Município a Festa da Nação
Cristã. Requerimento nº. 1.127/16 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº. 24/2016 de autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre serviços
públicos de administração, remoção, transporte e guarda de carcaças de veículos
abandonados em vias públicas, infratores à Legislação de Trânsito e dá outras
providências. Dando continuidade, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas à mesa: Moções do Vereador Antônio Carlos Mazzetti:
188/16 – De congratulações à Associação Esportiva Chuteirinha de Ouro, pelo
projeto com a Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança – 2ª.
Seção. 189/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. Álvaro Lorenzetti. Moções do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 186/16 – De congratulações e aplausos à Tenente
Maria José Moreira da Silva, do 31º. Batalhão da Polícia Militar do Interior -, pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo com toda a equipe no Programa

Educacional de Resistências às Drogas e à Violência – PROERD -, com ações
preventivas e educativas no combate às drogas, através de uma didática adequada à
linguagem das crianças do 5º e 7º ano do ensino fundamental, no Município. 187/16 –
De congratulações e aplausos à Auto escola Preferencial, pela atuação sempre com
seriedade, responsabilidade, dedicação, acessibilidade, sendo a primeira em adquirir
carro adaptado para deficientes de Ourinhos e região. 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 1.104 a 1.125/2016 e
as Moções de nº.s 186 a 188/2016. 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. Por questão de ordem, o Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário a suspensão do intervalo regimental para a continuidade
dos trabalhos legislativos. Em seguida, 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 Requerimento nº. 1.126/2016 que requer
urgência especial de votação ao Substitutivo nº. 03/2016 de autoria do Vereador
Inácio José Barbosa Filho ao Projeto de Lei nº. 29/2016 que institui no Calendário
Oficial do Município a Festa da Nação Cristã. 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 Silvonei Rodrigues
para atuar como relator especial ao Substitutivo nº. 03/2016 e suspendeu a sessão
pelo espaço de tempo necessário à elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura do parecer. Com
parecer favorável lido, foi colocado em discussão o Substitutivo nº. 03/2016.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Com a aprovação do Substitutivo nº. 03/2016, fica então prejudicado o
Projeto de Lei nº. 29/2016 original. Logo após, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Requerimento nº. 1.127/16 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº. 24/2016 de autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre serviços
públicos de administração, remoção, transporte e guarda de carcaças de veículos
abandonados em vias públicas, infratores à Legislação de Trânsito 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 Alexandre Araújo Dauage para atuar como relator
especial ao Projeto de Lei nº. 24/2016 e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo

necessário à elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário a leitura do parecer. Com parecer favorável lido, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 24/2016. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores José Roberto Tasca e Inácio José Barbosa Filho. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, fez o uso da palavra
livre para explicação pessoal o Senhor Vereador 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 Sétima 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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