ATA DA 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
Secretários: Inácio José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazzetti
Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas e dez minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado
na Rua do Expedicionário n°. 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua 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 e colocou em votação as Atas da 2ª. Sessão Ordinária e da 1ª. Sessão
Extraordinária de 2016, aprovadas por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário a leitura de resumos dos Ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº.s
2.085, 2.577, 2.635 e 2.782/2015 do Vereador Alexandre Araújo Dauage;
Requerimentos nº.s 1.358, 2.074, 2.075 e 2.581/2015 do Vereador Antônio Carlos
Mazzetti; Requerimentos nº.s 2.107, 2.641, 2.783 e 2.857/2015 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nº.s 2.646 e 2.766/2015 do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel; Requerimentos nº. s 2.103 e 2.815/2015 do Vereador Inácio José Barbosa
Filho; Requerimento nº. 2.692/2015 do Vereador José Roberto Tasca; Requerimentos
nº. s 2.751 e 2.779/2015 do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva; Requerimentos nº.
s 2.780 e 2.794/2015 dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Antônio Carlos
Mazzetti. Ofício nº. 002/ADAO/16 da ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES DOS
ANIMAIS DE OURINHOS – ADAO-, informando sobre o trabalho realizado pela
Entidade no ano de 2015. Comunicado nº. CM188151/2015 do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, informando sobre a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Ofício nº. 004/2016-GP-Circular do PRESIDENTE
DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E CORREGEDORES DOS TRIBUNAIS
REGIONAIS DO TRABALHO – COLEPRECOR-, solicitando especial apoio para
divulgação institucional da Nota Pública, em anexo, a qual trata da indignação em
relação aos percentuais dos cortes orçamentários contidos na Lei Orçamentária Anual
para 2016, para o Judiciário Trabalhista Nacional. Os ofícios que foram lidos ficarão
à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. Na sequência, o Senhor
Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que foram apresentadas à mesa as
seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 04/16 de autoria 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 da SAE e Anexos V e VI da Lei n°. 6.239, de 13
de agosto de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício
financeiro 2016 da SAE e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 05/16 de
iniciativa da Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre a abertura de Crédito
Adicional especial e Suplementar no valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e
dusentos mil reais) e dá outras providências. Projeto de Resolução nº. 01/16
proveniente dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Lucas Pocay Alves da Silva,
Silvonei Rodrigues, Inácio José Barbosa Filho e Aparecido Luiz que dispõe sobre a
prorrogação do prazo de Comissão de Assuntos Relevantes, criada para verificar
possíveis irregularidades nos serviços prestados pelas empresas que realizaram, nos
últimos 6 anos, pavimentação asfáltica, recapeamento, "tapa-buracos", bem como
verificar as medidas, qualidade e valores do material utilizado. Na sequência, o
senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura dos
requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 206/16 - Requer informações, junto à Empresa AVOA, sobre a
possibilidade da circular passar pela Rua 3 de Maio, próximo à APAE. 207/16 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo de três fases no
cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Dr. Antônio Prado. 216/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias nas estradas rurais
do Município. 217/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
pavimentação asfáltica na Avenida Octávio Grandini. 218/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua 3 de Maio. 220/16
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na
Rua Antônio Fantinatti. Requerimentos do Vereador Antônio Carlos Mazzetti:
212/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" na Rua Agostinho Paiva, defronte ao nº. 187 – Parque Minas Gerais. 213/16
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza de mato em área
verde na Rua Agostinho Paiva, defronte ao nº. 187 – Parque Minas Gerais. 230/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, com urgência, manutenção
na iluminação da Passagem Inferior – Ettore Smania -, da Rua Silva Jardim, pois na
há iluminação suficiente no local. 233/16 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar roçada e limpeza da Passagem Inferior – Ettore Smania -, da Rua Silva
Jardim. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 209/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar roçada em terreno na Rua Antônio Bertagnoli,
defronte ao nº. 513 – Vila Santa Maria. 210/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Antônio Bertagnoli – Vila Santa Maria. 211/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua José
Dias Negrão – Vila São João. 231/16 - Requer informações sobre a possibilidade de
se implantar redutor de velocidade ou lombofaixa na Rua João Ferreira, defronte ao
portão da Associação de Moradores de bairros da Vila São Luiz. 232/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza em campo de
futebol, na Rua Capitão Pedro Moreira Coppietrs - Jardim Industrial.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 214/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se retornar o veículo escolar que transportava os alunos da

Vila Nova Sá e Jardim Flórida para a EMEF "Profª. Adelaide Pedroso Racanello".
215/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se dedetizar as tubulações de
esgoto e as bocas de lobo do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi e Vila
Marcante. Requerimentos do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 208/16 Requer informações sobre, junto à Secretaria Municipal de Obras, sobre a
possibilidade de se realizar reperfilamento de todas as ruas do Núcleo Habitacional
Padre Eduardo Murante. 234/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
encaminhar a esta Casa projeto de lei que modifique a legislação municipal,
reduzindo os cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Ourinhos.
Requerimentos do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva: 219/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação pública da
Avenida Maria Paulina Melchior da Silva, esquina com a Rua Afonso de Martos
Filho – Jardim Itamaraty. 221/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
substituir os braços dos postes de iluminação pública por outros maiores e as
lâmpadas por outras com maior poder de iluminação, na Rua Raphael Noschesi –
Jardim Itamaraty. 222/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
reforma geral na quadra de esportes do Jardim Itamaraty, bem como construir uma
residência para abrigar um zelados para atuar em tempo integral. 223/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar iluminação pública na viela
localizada na divisa dos bairros Jardim Paris e Vila Nossa Senhora de Fátima. 224/16
- Requer informações sobre toda a programação do calendário anual da Secretaria
Municipal de Cultura. 225/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir passeio público na Rua Celso de Carvalho, no trevo de acesso, parte da Rua
Serafim Motta e no novo trevo de entrada do Jardim Itamaraty. 226/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir reservatório destinado ao
abastecimento de água no Jardim Itamaraty e bairros adjacentes, prevendo o aumento
da população com a implantação de novos loteamentos. 227/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias nos Jardins Itamaraty e Paris. 228/16 Requer informações sobre a possibilidade de execução dos serviços de sinalização e
pintura indicativa de trânsito, nas ruas que circulam a EMEF "Profª. Jandira Lacerda
Zanoni" – Jardim Itamaraty. 229/16 - Requer informações sobre as providências no
sentido de se substituir os braços de iluminação pública da Avenida Heraldo
Nascimento Abujamra – Jardim Itamaraty. O Senhor Presidente informou que os
requerimentos lidos seriam apreciados no presente expediente. Em seguida, O Sr.
Presidente solicitou ao Segundo Secretário que procedesse à leitura das Indicações
apresentadas à mesa: Indicações do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 3/16 –
Solicita troca de lâmpadas, com urgência, na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho,
defronte aos nº.s 1.095 e 1.215. 4/16 - Solicita recolhimento de galhadas na Rua
Marcelo Caldara, defronte aos nº.s 306 e 314. 5/16 - Solicita recolhimento de galhada
na Rua Jarbas Alves de Campos, defronte ao nº. 457. 9/16 – Solicita troca de lâmpada
na Rua Vereador Geraldo Bernardini, defronte ao nº 242 – Vila Boa Esperança.
Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 7/16 – Solicita roçada e limpeza
geral ao redor do campo de futebol do Jardim Eldorado. 10/16 – Solicita reforma no
alambrado do campo de futebol do Jardim Eldorado. Indicações do Vereador Inácio
José Barbosa: 6/16 – Solicita poda de árvores que estão infestadas de morcegos na

Rua Santa Catarina, defronte ao nº. 30. 8/16 – Solicita limpeza geral em toda a
extensão da Rua Benedita Fernandes Cury – Jardim Matilde. O Segundo Secretário
deu continuidade realizando a leitura da Moção apresentada, conforme solicitado pelo
Senhor Presidente: Moção do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 16/16 - De pesar
pelo falecimento do Sr. Ismael Duarte de Oliveira. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel 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, com pedido de destaque para
o Requerimento nº 214/2016 do Senhor Vereador Flávio Luís Ambrozim. Em
seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº s. 206
a 234/2016, com exceção ao Requerimento nº 214/16. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho e Alexandre Araújo Dauage. Não
havendo mais quem queira se manifestar, o Sr. Presidente colocou os requerimentos
em votação e foram aprovados por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente colocou
em discussão o Requerimento nº. 214/16, de autoria do Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim,
Aparecido Luiz e Alexandre Florêncio Dias. Não havendo mais quem queira se
manifestar o Requerimento nº. 214/16 foi colocado em votação em aprovado por
unanimidade. Não havendo orador inscrito para o uso da Tribuna Livre, o Sr.
Presidente colocou em deliberação do plenário a suspensão do intervalo
regimental para a continuidade dos trabalhos, aprovada por unanimidade. Na
sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a
chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum regimental. Feita a
chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Alexandre Araújo
Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Antonio 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 o número legal e estando na Ordem do Dia, o Sr.
Presidente em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 37/2014 de autoria da
Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre a definição do Perímetro do Núcleo
Urbano destacado "Loteamento Lago Azul" e dá outras providências. Ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e reprovado por nove
votos contrários e um voto favorável. A seguir, o Sr. Presidente colocou em discussão
o Projeto de Lei nº. 01/2016, de iniciativa do Vereador Antônio Carlos Mazzetti que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Joventina Contim Doriguello).
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente coclocou em discussão o
Projeto de Resolução nº. 01/16 proveniente dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim,
Lucas Pocay Alves da Silva, Silvonei Rodrigues, Inácio José Barbosa Filho e
Aparecido Luiz que dispõe sobre a prorrogação do prazo de Comissão de Assuntos
Relevantes, criada para verificar possíveis irregularidades nos serviços prestados
pelas empresas que realizaram, nos últimos 6 anos, pavimentação asfáltica,
recapeamento, "tapa-buracos", bem como verificar as medidas, qualidade e valores
do material utilizado. 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 os Senhores Vereadores Alexandre
Florêncio Dias, Inácio José Barbosa Filho, Edvaldo Lúcio Abel, Antônio Carlos
Mazzetti e Flávio Luís Ambrozim. Não havendo mais orador inscrito, o Sr. Presidente
agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
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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