ATA DA VIGÉSIMA OITAVA 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 nono 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 Oitava
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, 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 (dez Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão
Ordinária e colocou em votação a Ata da 27ª. Sessão Ordinária, aprovada por
unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do resumo do ofício recebido: Boletins Diários de Tesouraria da
SAE de nº. s 148 a 156/2016, referentes ao período de 09 a 19 de agosto de 2016. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Alexandre Florêncio Dias solicitou a consignação
de sua presença. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que o ofício que foi
lido ficará 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. 39/16 de autoria do Vereador Alexandre
Araújo Dauage que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Edson Alves de
Moura). Projeto de Lei nº. 40/16 do Vereador Alexandre Araújo Dauage que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua José Antônio Crivelli). Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Alexandre Florêncio Dias solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Hamilton, fundador do Time do São Cristóvão. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
1.128/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento
asfáltico na Rua João Zaki Abucham. 1.136/16 - Requer informações da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, junto à Companhia de
Desenvolvimento Agrícula de São Paulo, sobre o contrato firmado com a empresa
Copam Construtora Ltda EPP, situada em nosso Município. 1.137/16 - Requer
informações sobre os concursos municipais realizados para profissionais de
enfermagem de nível superior, no período de 2010 a 2016. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 1.129/16 - Requer informações sobre a possibilidade de
se construir passeio público na viela localizada na Rua Joaquim Gomes da Silva, nº.
102 – Jardim São Judas Tadeu. 1.130/16 - Requer informações sobre a possibilidade

de se realizar troca de lâmpadas dos refletores da viela localizada na Rua Joaquim
Gomes da Silva, nº. 102 – Jardim São Judas Tadeu. 1.131/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar placas indicativas de ruas em toda a extensão do
Jardim São Judas Tadeu. 1.132/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir passeio público na viela da Rua Joaquim Gomes da Silva, ao lado do nº. 93
– Jardim São Judas Tadeu. 1.133/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar troca de lâmpadas dos refletores da viela localizada na Rua Joaquim Gomes
da Silva, ao lado do nº. 93 – Jardim São Judas Tadeu. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 1.139/16 – Requer informações a respeito da programação de
operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão do Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante. 1.140/16 – Requer informações a respeito da
programação de operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a
extensão do Jardim das Paineiras. 1.141/16 – Requer informações sobre a
possibilidade de se reforçar a pintura de sinalização de solo em todas as esquinas da
rotatória do cruzamento das Avenidas Gastão Vidigal e Dr. Altino Arantes.
Requerimento do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 1.138/16 – Requer cópia
do protocolo licitatório, referente à aquisição de 8 mil litros de leite, conforme
Empenho nº. 5.557/2013 e Dispensa de Licitação nº. 58/2013, com relação ao
pagamento realizado em 17 de junho 2013 e AF 2338/2013. Requerimentos do
Vereador José Roberto Tasca: 1.134/16 – Requer informações sobre a possibiidade
de se implantar redutor de velocidade na Avenida Domingos Perino, próximo ao nº.
546 – Vila Perino. 1.135/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
limpeza em boca de lobo na Rua José Carlos Zambido, defronte ao nº. 344 – Núcleo
Habitacional Asise Chequer Nicolau. 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 nª.s 1.128 a 1.141/2016. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Inácio José Barbosa Filho. 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 Presidente solicitou a suspensão
do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos, aprovada
por unanimidade. 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. 34/16 de iniciativa do Vereador
Antônio Carlos Mazzetti que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Ewerton
Dias de Jesus Romão). Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em

votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº. 35/16 de iniciativa do Vereador Salim Mattar que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Braz Carrasco). Ninguém querendo
fazer uso da 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 Alexandre Araújo Dauage e
Inácio José Barbosa Filho. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente
agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Vigésima Oitava 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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