ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 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 nono dia do mês de setembro 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 Trigésima Primeira
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 30ª.
Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Em seguida, 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 1.042, 1.084, 1.085, 1.122, 1.128 e 1.136/2016 do Vereador Alexandre Araújo
Dauage; Requerimentos nº. S 1.117 e 1.118/2016 do Vereador Alexandre Florêncio
Dias; Requerimentos nº. s 1.074, 1.097, 1.100, 1.103, 1.109 e 1.110/2016 do Vereador
Antônio Carlos Mazzetti; Requerimentos nº. S 1.022, 1.068, 1.089,1.104, 1.105,
1.119, 1.123, 1.124, 1.125, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132 e 1.133/2016 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 104, 1.095, 1.113, 1.139 e 1.140/2016 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 1.086, 1.087, 1.107 e 1.108/2016
do Vereador Inácio José Barbosa Filho e Requerimentos nº. s 1.043, 1.062, 1.080 e
1.135/2016 do Vereador José Roberto Tasca. Boletins Diários de Tesouraria da SAE
de nº. s 157 a 169/2016, referentes ao período de 22 de agosto a 08 de setembro de
2016. Ofício nº 257/16 da SAE, encaminhando cópias das Portarias nº. s 58 a 61/16,
bem como processos de compras e serviços do mês de agosto de 2016. Ofício nº
258/2016 da SAE, encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de
agosto de 2016. Ofício nº 1407/2016 do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, encaminhando cópia da Decisão da Segunda Câmara quanto ao
Processo TC-000891/004/08, referente a contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Ourinhos e a empresa Expoente Soluções Comerciais e Educacionais
Ltda..Ofício SMPF/Contabilidade 0762/2016 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando relatório de recurso recebidos da
UNIÃO em agosto de 2016. Ofício SMPF-791/2016 da SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando os Boletins de Caixa e os
Diários da Tesouraria referentes ao período de 25 de julho a 18 de agosto de 2016. Na

sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a averiguar e fiscalizar
os termos de convênio, contratos, parcerias e respectivos aditivos firmados entre a
Prefeitura Municipal de Ourinhos e a Associação das Indústrias de Ourinhos e Região
– AIOR, especialmente vigentes entre 2010 e 2015 conforme Resoluções nº. 11/2015
e 05/2016 e o Ato nº. 07/2015. Por questão de ordem, o Vereador Inácio José Barbosa
Filho solicitou autorização do plenário para que fosse realizada somente a leitura das
considerações finais aja vista que o relatório ficará à disposição dos Vereadores na
secretaria da casa. O Senhor Presidente colocou a solicitação do Vereador Inácio José
Barbosa Filho em deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. Na
sequência, o Vereador Inácio José Barbosa Filho realizou a leitura das considerações
finais do relatório da CAR:“Considerando os trabalhos da Comissão com a
finalidade de averiguar e fiscalizar os termos de convênio, contratos, parcerias e
respectivos aditivos firmado entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a AIOR
ouvido o presidente da entidade, o Sr. Edenilson Natale, o mesmo disse que estão
sendo entregues todos os relatórios restando apenas o relatório de dezembro de
2015. Ainda, o Sr. Edenilson, presidente da AIOR, não soube explicar sobre o
contrato no valor de R$ 20.000,00 destinado à realização de curso de capacitação de
funcionários. Sobre as contas de luz e água, o presidente alegou que a AIOR possui
um medidor. Acerca das ligações do salão da AIOR informou que, a interligação se
deu à pedido da Prefeitura Municipal. No que tange ao aluguel do salão o
Presidente da AIOR disse que os valores são estipulados pela comissão geral da
FAPI sendo que, os recursos adquiridos e integrados à conta da FAPI. Finalizando,
o presidente da AIOR disse que os recursos da FAPI englobam apenas o
estacionamento, o aluguel de expositores, a bebida e o parque e que se a feira
continuar de portas abertas no futuro, não poderá ser realizada. A comissão
finalmente recomenda que, a AIOR passe a enviar trimestralmente a sua
arrecadação bem como as suas despesas à Prefeitura e à Câmara Municipal. Uma
vez que, é obrigada a prestar contas por se tratar de entidade de utilidade pública
nos termos da Lei nº. 6.211/2015. A comissão requer ainda,que seja remetida cópia
do presente relatório à Prefeitura, à AIOR bem como ao Ministério Público Estadual
. Destarte considerando os compromissos assumidos e nada mais tendo a dispor,
declaramos encerrados os trabalhos da referida Comissão de Assuntos Relevantes.
Ourinhos, 14 de setembro de 2016, Inácio José Barbosa Filho, Alexandre Araújo
Dauage e Antônio Carlos Mazzetti.” Os ofícios que foram lidos, bem como as
considerações finais do relatório final da CAR, 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.
42/2016 de autoria da Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre denominação de
via pública (Rua José Rodrigues Almeida). Projeto de Lei nº. 43/2016 de autoria da
Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Sérgio Antônio Golin). Projeto de Lei nº. 44/2016 de autoria do Vereador Inácio José
Barbosa Filho que inclui no Calendário Oficial do Município o “Dia da Escola
Bíblica Dominical”. Projeto de Lei Complementar nº. 14/2016 de autoria da
Senhora Prefeita Municipal que altera a redação do art. 2º. da Lei Complementar nº.

569, de 05 de novembro de 2008, que dispõe sobre a criação de Núcleo Urbano
Destacado e dá outras providências. 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. Requerimentos do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.166/16 - Requer informações sobre o
cumprimento da Lei Complementar nº. 924/2016, que trata sobre o combate aos
maus-tratos aos animais de Ourinhos. 1.167/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (faixa de pedestres) na
Avenida Armando Silva, entre os nº.s 310 e 311, bem como na Avenida Comendador
José Zillo, defronte ao nº. 305, pois o fluxo de veículos e pedestres é grande.
Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 1.165/16 – Requer informações
sobre a possibilidade de se instalar redutor de velocidade na Rua Dr. João Bento
Vieira da Silva Netto – Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
Requerimento dos Vereadores José Roberto Tasca, Antônio Carlos Mazzetti,
Silvonei Rodrigues e Inácio José Barbosa Filho: 1.164/16 – Requer a retirada do
Projeto de Resolução nº. 06/2016, da pauta dos trabalhos legislativos. Dando
continuidade, o Senhor Presidente realizou a leitura da Moção apresentada à mesa:
Moção do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 192/16 – De congratulações e
aplausos à 1ª. Igreja Batista, pelos 75 anos de fundação no Município. Por questão
de ordem, o Senhor Vereador Inácio José Barbosa Filho 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 1.165 a
1.167/2016 e a Moção nº. 192/16. Não havendo quem queira se manifestar, os
requerimentos e a moçao 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, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa
Filho e José Roberto Tasca. Por questão de ordem, o Senhor Presidente colocou
em deliberação do plenário a suspensão do intervalo regimental para a
continuidade dos trabalhos legislativos, aprovada por unanimidade. Não havendo
mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia e nenhum orador inscrito para
para explicação pessoal, o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima Primeira 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- -------

___________________
José Roberto Tasca
Presidente

_____________________
Inácio José Barbosa Filho
1º. Secretário

_________________
Silvonei Rodrigues
Vice-Presidente

___________________
Antônio Carlos Mazzetti
2º. Secretário

