ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA – QUARTO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS –
ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr. José Roberto Tasca
Secretários: Inácio José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazzetti
Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro 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
Segunda 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 e colocou em votação a Ata da 1ª Sessão
Ordinária de 2016, aprovada por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente prestou
o seu apoio e solidariedade aos proprietários da empresa Microtec de Ourinhos
devido ao incêndio ocorrido na semana passada que causou a total destruição do
estebelecimento comercial. Por questão de ordem fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Antônio Carlos Mazzetti e Lucas Pocay
Alves da Silva, que solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Wilson
Cabelereiro. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura de resumos dos Ofícios recebidos. Este procede conforme
solicitado,
realizando
a
leitura
dos
recebidos:
Ofício
nº
90/2016CGCONV/DGI/SE/ME do MINISTÉRIO DO ESPORTE, informando sobre
o Convênio nº 816431/2015, que foi celebrado entre o Ministério do Esporte e a
Prefeitura Municipal de Ourinhos. Ofício circular da CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAVANTES, encaminhando a composição da Mesa Diretora para o ano legislativo
de 2016. Ofício S.M.P.F. nº 101/2016 da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando a Prestação de Contas das
despesas com Publicidade, referente ao 4º trimestre do exercício de 2015. Os ofícios
que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa.
Na sequência, o senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à
leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador
Antônio Carlos Mazzetti: 201/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
erradicar árvore, com urgência, na Rua Gonçalves Ledo, defronte ao nº. 335 – Parque
Minas Gerais. 202/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
roçada e limpeza na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho, defronte ao nº. 1.361– Parque
Minas Gerais. 203/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
melhorias no asfalto, com urgência, da Rua Dr. Abrahão Abujamra, desde o
cruzamento com a Rua Prof. Cândido Barbosa Filho até o final. 204/16 - Requer

informações sobre a possibilidade de se recolher, com urgência, móveis velhos
deixados por moradores na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho, defronte ao nº. 1.361–
Parque Minas Gerais. 205/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
recolher galhada em terreno, com urgência, na Rua Gonçalves Ledo, defronte ao nº.
335 – Parque Minas Gerais. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 187/16 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar academia da saúde na
Associação de Moradores de Bairros da Vila São Luiz. 188/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se substituir todas as lâmpadas de iluminação pública da Vila
São Luiz. 189/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma
creche na Associação de Moradores de Bairros do Jardim das Paineiras. 190/16 Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada em
volta do campo do Centro Social Urbano – CSU. 191/16 - Requer informações sobre
a possibilidade de se substituir árvores da Rua Vitório Christoni, que estão obstruindo
a calçada. 192/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada e
limpeza na Associação de Moradores de Bairros da Vila São Luiz. 193/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar grades de proteção lateral e teto na
escadaria que dá acesso ao piso superior do Centro Cultral Tom Jobim, na Rua 13 de
Maio - Vila Perino-, visando à proteção dos alunos que ali frequentam. 194/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza na Avenida
Nilo Signorini – Vila Perino -, paralela à Rodovia Raposo Tavares. 195/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se retirar galhada da Rua Catarina Zaparoli
Miranda, defronte ao nº. 12/1 – Jardim Flórida. 196/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua José Felipe do Amaral,
entre a Rua Eduardo Carlos Pereira e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá – Vila Mano.
197/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar portas nos barracões
de guarda-volumes da Secretaria Municipal de Cultura. 198/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza nas imediações dos barracões de
guarda-volumes da Secretaria Municipal de Cultura. Requerimentos do Vereador
José Roberto Tasca: 199/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar roçada e limpeza geral na Praça Vicente Lopes – Jardim Eldorado. 200/16 Requer informações, junto à Empresa AVOA, a respeito da unificação das linhas do
transporte coletivo de Ourinhos. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Flávio
Luís Ambrozim solicitou que a discussão e a votação dos requerimentos e das
moções fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado
por qualquer dos Senhores Vereadores presentes. Foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nºs. 187 a 205/2016. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador José Roberto Tasca. Não havendo mais quem queira se manifestar, o Sr.
Presidente colocou os requerimentos em votação e foram aprovados por
unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento nº.
37/2016, remanescente da 1ª. Sessão Ordinária, de autoria do Vereador Aparecido
Luiz. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Aparecido Luiz. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento n º.
38/2016, remanescente da 1ª. Sessão Ordinária, de autoria do Vereador Aparecido

Luiz. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Aparecido Luiz. Ninguém mais
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
A seguir, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº. 39/2016,
remanescente da 1ª. Sessão Ordinária, de autoria do Vereador Aparecido Luiz. Fez o
uso da palavra o Senhor Vereador Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo fazer uso
da palavra, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento nº. 40/2016, remanescente
da 1ª. Sessão Ordinária, de autoria do Vereador Aparecido Luiz. Fez o uso da palavra
o Senhor Vereador Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer apresentado ao projeto em
tramitação: Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei nº. 01/2016, que dispõe sobre a denominação de via pública (Rua Joventina
Contim Doriguello). Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel.
Logo após, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário a suspensão
do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos, aprovada por
unanimidade. Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o
uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Alexandre Florêncio
Dias e Inácio José Barbosa Filho. Não havendo mais orador inscrito, o Sr. Presidente
agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Segunda 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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