ATA DA QUARTA 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 nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas e onze 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
Quarta 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, 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 e colocou em votação a Ata da 3ª. Sessão Ordinária de 2016, aprovada por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alexandre Araújo
Dauage que realizasse a leitura do Ofício nº. 02/12/2016 de iniciativa da Senhora
Prefeita Municipal que solicita substituição do Projeto de Lei Complementar nº.
39/2015 e respectivo Anexo I, e também a leitura dos demais ofícios recebidos. Este
procede conforme solicitado, realizando a leitura dos recebidos: Ofícios provenientes
da Prefeitura Municipal em resposta aos: Requerimento nº. 1.654/2015 do Vereador
Alexandre Araújo Dauage; Requerimento nº.33/2015 do Vereador Alexandre
Florêncio Dias; Requerimento nº. 1.925/2015 do Vereador Antônio Carlos Mazzetti;
Requerimentos nº. s 1.660, 1.685 e 1.686/2015 do Vereador Aparecido Luiz;
Requerimentos nº. s 1.521, 1.523 e 1.713/2015 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel;
Requerimento nº. 1.524/2015 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº.
s 1.669, 1.670, 1.671, 1.672, 1.676 e 1.678/2015 do Vereador José Roberto Tasca;
Requerimento nº. 1.719/2015 do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva; Requerimento
nº. 1.502/2015 do Vereador Salim Mattar e Requerimento nº. 1.623/2015 do Vereador
Silvonei Rodrigues. Ofício nº 94/21/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHOS, encaminhando documentação referente aos convênios celebrados com
as entidades: Associação de Amigos e Pais da Escola Municipal de Música de
Ourinhos, Associação Centro Esportivo de Ourinhos e Associação de Pais e Amigos
da Escola Municipal de Bailado de Ourinhos. Boletins Diários de Tesouraria da SAE
de nº. s 18 a 24/2016. Ofício SMPF/Contab. 009/16 da SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando relatório da aplicação do
ensino, em especial aos recursos do Fundeb e recursos próprios, referentes ao
encerramento do 4º trimestre de 2015, bem como relatório resumido da execução
orçamentária e gestão fiscal do 6º bimestre de 2015. Comunicados nº. s CM201289,
201290 e 201291/2015 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. Em
seguida, o Sr. Presidente realizou a leitura do Ofício nº. 28/2016, protocolado nesta
Casa de Leis no dia 26/02/2016. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores na secretaria da casa. Na sequência, o Senhor Presidente
solicitou ao Vereador Alexandre Araújo Dauage que procedesse à leitura dos
requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 238/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Ribeirão Claro. 239/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se agendar reunião com o IAMSPE, a fim de
tratar assuntos referentes ao convênio com a Associação Santa Casa de Misericórdia
de Ourinhos. 240/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
operação "tapa-buracos" na Rua Dimas Franco de Arruda, próxima ao nº. 71. 276/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo
ao redor do Fórum de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Alexandre Florêncio
Dias: 269/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir balanção de
concreto no cruzamento das Ruas Padre Rui Cândido da Silva e Alpino Buratti.
275/16 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se disponibilizar mais vagas para realização de exames de
Ecocardiograma, a fim de suprir a demanda de pacientes que aguardam vagas por
tempo indeterminado. Requerimentos do Vereador Antônio Carlos Mazzetti:
250/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar galhada, com
urgência, na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho, defronte ao nº. 471 – Parque Minas
Gerais-, paralela à Rodovia Raposo Tavares. 251/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar roçada e limpeza, com urgência, na Rua Prof. Cândido
Barbosa Filho, defronte ao nº. 471 – Parque Minas Gerais-, paralela à Rodovia
Raposo Tavares. 252/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
uma rotatória no cruzamento da Avenida Henrique Migliari com a Rua Moacir
Cassiolato, onde o tráfego de veículos se tornou intenso, ocasionando vários
acidentes, principalmente com pedestres. 262/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar, com urgência, recapeamento asfáltico na Rua Profº.
Cândido Barbosa Filho, defronte ao nº. 905, com o prolongamento da Rua José
Pedroso - Parque Minas Gerais. 263/16 - Requer informações sobre a possibilidade
de se retirar, com urgência, entulhos na Rua Profº. Cândido Barbosa Filho, defronte
ao nº. 905, paralela à Rodovia Raposo Tavares - Parque Minas Gerais.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 248/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Fernando Sanches Hernades – Vila Musa. 249/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Almiro Cardoso Pereira. 256/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
retirar galhada da Rua Almiro Cardoso Pereira, defronte ao nº. 293 – Cidade Jardim.
258/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar galhada na Rua
Antônio Dirceu Chierentin, defronte ao nº. 24 – Jardim Flórida. 259/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua
Orlando Azevedo, entre os nº.s 524 e 724 – Parque Minas Gerais. 270/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar pavimentação asfáltica na estrada

que dá acesso ao Bairro Água do Jacú. 271/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se conceder isenção em todas as áreas de carga e descarga das
empresas, das 08 às 18 horas, no âmbito do Município. 272/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua 13 de Maio, entre
as Ruas Dr. Antônio Prado e Gaspar Ricardo – Vila Nova Sá. 273/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir balanção de concreto na Avenida
Servidor Alício de Souza Bitencourt, esquina com a Rua Antenor Bertanha – Vila
Brasil. 274/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir muro de
alvenaria ao redor dos barracões de guarda-volumes da Secretaria Municipal de
Cultura, na Rua Rui Barbosa, defronte ao nº. 180 – Vila Margarida. Requerimentos
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 241/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Alcides Chierentin – Jardim Anchieta. 242/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar revitalização na rotatória da confluência das Ruas Antônio
Bonifácio e Vicente Ernesto de Lucca. 243/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Pedro
Fernandes Sândano. 244/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
República. 253/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Padre
Rui Cândido da Silva. 254/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida Presidente Dr.
Getúlio Vargas. 255/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
limpeza em toda a extensão da área verde da Rua Amélia de Jesus Madeira. 257/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza em toda a extensão
da área verde da Rua Bernard Bozon Verduraz (Francês). Requerimentos do
Vereador Inácio José Barbosa Filho: 245/16 - Requer informações detalhadas sobre
os motivos de reajuste de aproximadamente 30% no contrato com a empresa que
realiza o transporte de alunos (Futura Transportes), nos anos de 2014 e 2015. 264/16 Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre a
quantidade de multas de trânsito aplicadas em 2013, especificando cada mês. 265/16
- Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre a
quantidade de multas de trânsito aplicadas em 2014, especificando cada mês. 266/16
- Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre a
quantidade de multas de trânsito aplicadas em 2015, especificando cada mês. 280/16
- Requer informações sobre a locação da Escavadeira Hidráulica, referente à Ordem
de Serviço nº.591/2016, especificando os locais de trabalho, bem como o valor gasto.
Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 235/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se dar continuidade às obras que estão sendo executadas na
Estrada Mauro Moura (Estrada do Pinho). 236/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar roçada e limpeza em área verde na Rua Vereador Antônio
Goes, defronte ao nº. 91. 237/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar recapeamento asfáltico na Rua Constituição, próximo ao nº. 428. 246/16 Requer informações detalhadas sobre a existência de comunidades terapêuticas que
oferecem custo zero às famílias de nossa cidade. 247/16 - Requer informações, junto

à empresa ALL (América Latina Logística), sobre a possibilidade de se realizar
roçada e limpeza paralela à linha férrea, aos fundos da residência da Rua Governador
Armando Sales nº. 17 – Centro. 260/16 - Requer informações sobre os protocolos da
Prefeitura Municipal de nº.s 733 e 734/2014, referentes à construção de boca de lobo
e ao rebaixamento de guia. 261/16 - Requer informações e providências quanto às
condições em que se encontra a Alameda João Smânia, nas adjacências do nº. 92 –
Jardim das Paineiras. 267/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
providenciar alternativas para coibir a alta velocidade de veículos que trafegam pela
Rua Afonso Ferrazoli, nas proximidades do nº.s 69 e 127 – Jardim do Sol. 268/16 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar projeto de lazer,
revitalização e urbanização às margens do córrego do Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato, em prol de todas as crianças das regiões. 279/16 - Requer cópias dos
boletos emitidos pela SAE, referentes aos pagamentos de água, dos últimos doze
meses, realizados pela AIOR – Associação das Indústrias de Ourinhos e Região.
281/16 – Requer, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, a
expedição de cópias dos comprovantes de pagamentos de energia elétrica, dos
últimos doze meses, realizados pela AIOR – Associação das Indústrias de Ourinhos e
Região. 282/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cobertura
em ponto de ônibus na Rua Independência, defronte à AADF – Associação de
Assistência ao Deficiente Físico. 283/16 – Requer informações sobre qual valor o
pago à Empresa de Correios e Telégrafos para postagem dos carnês de IPTU de 2016.
Requerimentos do Vereador Silvonei Rodrigues: 277/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
José Justino de Carvalho. 278/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar pavimentação asfáltica em estrada que interliga as Ruas Santa Mônica e
Liberdade, próxima ao Centro Comunitário da Vila Odilon. Em seguida, O Sr.
Presidente solicitou ao Segundo Secretário que procedesse à leitura das Indicações
apresentadas à mesa: Indicações do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 14/16 Solicita recolhimento de galhada na Rua João Hernande, defronte ao nº. 60 – Parque
Minas Gerais. 15/16 - Solicita troca de lâmpadas, com urgência, na Rua Orlando
Azevedo, defronte ao nº. 518 – Parque Minas Gerais. 16/16 - Solicita troca de
lâmpadas, com urgência, na Rua Adalberto Dias Bogado, defronte ao nº. 590 –
Residencial Recanto dos Pássaros. Indicações do Vereador José Roberto Tasca:
11/16 – Solicita providências quanto às condições da árvore (Ipê) na Rua Cambará,
defronte ao nº. 840. 12/16 – Solicita troca de lâmpadas na Rua Constituição, defronte
ao nº. 428. 13/16 – Solicita recolhimento de galhada na Rua João Garbim, defronte ao
nº. 197. 17/16 - Solicita dedetização periódica no galpão localizado na Rua Hermínio
Jaquim dos Remédios – Jardim Anchieta. 18/16 - Solicita providências mediante às
condições que se encontra a árvore (Mangueira), na Rua Santos Dumont, defronte ao
nº. 440 – Vila Mano. 19/16 – Solicita a retirada de galhada na Rua Manoel Vieira
Pinto, defronte ao nº. 431 – Jardim Ouro Fino -, pois munícipes estão reclamando do
aparecimento de animais peçonhentos no local. 20/16 – Solicita retirada de galhada
na Rua Japão, defronte ao nº. 197 – Vila Recreio. 21/16 – Solicita pintura de
sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Chile e Francisco Sales Eulálio
– Vila Recreio. 22/16 – Solicita recolhimento de galhada na Rua Emília Terçariol

Tocalino, defronte ao nº. 127 – Parque Minas Gerais. 23/16 – Solicita troca de
lâmpadas queimadas, com urgência, na Rua Machado Florence, defronte ao nº. 486 Vila Boa Esperança. 24/16 – Solicita recolhimento de galhada na Rua Pedro Médici,
defronte ao nº. 20 – Jardim Eldorado. 25/16 – Solicita limpeza e retirada de lixo em
terreno baldio localizado no início da Rua João Bond – Jardim Eldorado. O Segundo
Secretário deu continuidade realizando a leitura das Moções apresentadas, conforme
solicitado pelo Senhor Presidente: Moções do Vereador Antônio Carlos Mazzetti:
17/16 - De congratulações ao Padre Aristeu Benedito Cirilo, pelos 57 anos de
sacerdócio, prestando relevantes serviços ao povo cristão e ao Município. 18/16 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Emerlinda Soares Bento. 19/16 - De congratulações ao
3º. Sargento Reformado PM Cláudio de Souza Franco, pelos relevantes serviços,
voluntariamente, prestados à comunidade ourinhense. Moção do Vereador Lucas
Pocay Alves da Silva: 20/16 - De congratulações pela realização da 1ª. Copa da Paz
de Futebol de Ourinhos. 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. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nºs. 235 a 283/2016 e as Moções nº.s 17, 19 e
20/2016. Não havendo quem queira se manifestar, o Sr. Presidente colocou os
requerimentos e as moções em votação e foram aprovados por unanimidade. Em
seguida, fez o uso da palavra o Senhor Vereador José Roberto Tasca. Findo o horário
regimental, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental.
Reaberta a Sessão e não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia,
fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho,
Aparecido Luiz, Edvaldo Lúcio Abel, José Roberto Tasca, Alexandre Florêncio Dias
e Lucas Pocay Alves da Silva. Não havendo mais orador inscrito, o Sr. Presidente
agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Quarta 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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