ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 Terceira
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 32ª.
Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios recebidos:
Ofícios recebidos do MINISTÉRIO da EDUCAÇÃO: Comunicado nº. 177 977/2016
informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução
de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no Município.
Ofício da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças nº. 048/16 encaminhando
relatório resumido da execução orçamentária do 4º. Bimestre de 2016 bem como sua
publicação. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores
na secretaria da casa. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente comunicou que foi
apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei nº. 45/2016 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Orlando
Albano). A matéria anunciada será encaminhada 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. Requerimento do Vereador Antônio Carlos
Mazzetti: 1.173/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Benedita Fernandes Cury.
Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 1.171/16 – Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Victório Caus Netto – Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant.
1.172/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" no trecho entre a passagem em nível da Rua Profa. Josefa Cubas da Silva e
a Rua Aleixo Garcia. 1.174/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Presidente Dr. Getúlio
Vargas. 1.175/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar

recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Adão
Queirós – Jardim Eldorado. 1.176/16 – Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar iluminação pública na Rua Júlio Mori, entre as Ruas Manoel Joaquim
Benatto e Profa. Josefa Cubas da Silva. 1.177/16 – Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua Júlio Mori, entre a
passagem em nível da Rua Salim Abuhamad e o cruzamento com a Rua Profa. Josefa
Cubas da Silva. 1.178/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Argemiro Geraldo. 1.179/16 –
Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparo na parte elétrica da
iluminação pública da Rua Adão Queirós, próximo ao nº. 93 – Jardim Eldorado. 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 1.171 a 1.179/2016. Não havendo quem queira se manifestar,
os requerimentos 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 tribuna livre o Senhor Vereador Inácio José Barbosa Filho. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a suspensão
do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos legislativos, aprovada
por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou à secretaria da casa que
fizesse a notificação ao Conselho de Alimentação, o CAE, a respeito da reunião na
próxima quinta-feira. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse nova chamada para verificação do quórum regimental. 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 e estando na ordem do dia, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 17/2016 de iniciativa da
Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre a alteração do art. 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. Não havendo quem queira
se manifestar foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, o
Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 42/2016 da Prefeita
Municipal que dispõe sobre denominação de via pública (Rua José Rodrigues de
Almeida). Não havendo quem queira se manifestar foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº. 43/2016 da Prefeita Municipal que dispõe sobre denominação de
via pública (Rua Sérgio Antônio Golin). Não havendo quem queira se manifestar foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a
serem apreciadas na ordem do dia, fizeram o uso da palavra para explicação pessoal

os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Edvaldo Lúcio Abel, Silvonei
Rodrigues, Alexandre Araújo Dauage, Lucas Pocay Alves da Silva, Antônio Carlos
Mazzetti, José Roberto Tasca e Aparecido Luiz. Não havendo mais orador inscrito, o
Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e
declarou encerrada esta Trigésima Terceira 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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