ATA DA SÉTIMA 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 primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas e dezessete 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
Sétima 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, Flávio Luís Ambrozim, Inácio José Barbosa Filho, 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 6ª. Sessão Ordinária, aprovada por
unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos resumos dos Ofícios recebidos: Ofício SMPF/Contabilidade
245/2016 da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
informando sobre a transferência de recursos da UNIÃO à Prefeitura Municipal.
Ofício nº 047/16 da SAE, encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao
mês de janeiro de 2016. Ofício nº 048/16 da SAE, encaminhando cópia do balancete
financeiro referente ao mês de fevereiro de 2016. Boletins Diários da Tesouraria da
SAE n°s 38 a 46/2016. Ofício nº 052/16 da SAE, encaminhando Prestação de Contas
(Balanço) referente ao ano de 2015. Ofício nº 001-2016 da ASSOCIAÇÃO
CULTURAL ESPÍRITA FRATERNIDADE – ACEF -, informando sobre o novo
presidente que passou a responder pela entidade desde fevereiro do corrente ano,
colocando-se à disposição desta Câmara. Ofício nº 01-2/16 da ASSOCIAÇÃO DOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – AOJESP -,
parabenizando e agradecendo pelo empenho na melhora do serviço de atendimento
médico do IAMSPE na região de Ourinhos e solicitando intercessão para
reestabelecer o serviço de Oncologia no AME. Ofício SMPF – 261/2016 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando
os Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria referentes ao período de 26 de
fevereiro a 09 de março de 2016. 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. 9/2016 de autoria do Vereador José Roberto Tasca que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Francisco Aniceto da Silva). Projeto
de Lei nº. 10/2016 de autoria do Vereador José Roberto Tasca que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Helena Garcia "Mori"). Projeto de Decreto
Legislativo nº. 01/2016 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que outorga o "Prêmio

Solidariedade – Uma Ação que Salva Vidas", com a entrega de um selo intitulado
"Empresa Sangue Bom", destinado às empresas que incentivarem a doação de sangue
entre seus colaboradores, e dá outras providências. Na sequência, o senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura dos requerimentos
apresentados à mesa: Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
402/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na estrada
secundária da FIO – Faculdades Integradas de Ourinhos, que dá acesso direto à
Rodovia Raposo Tavares (SP 270). Requerimentos do Vereador Antônio Carlos
Mazzetti: 365/16 - Requer providências no sentido de se estender o auxílioalimentação a todos os servidores públicos municipais, sem quaisquer distinção.
378/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar poda de árvore, com
urgência, na Rua Jornalista Francisco de Almeida, defronte ao nº. 365 – Parque Minas
Gerais. 379/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos,
visando à implantação da lombada, com urgência, na Rua Pedro Leide – Vila São
Luiz. 380/16 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde e à
Secretaria de Estado da Saúde, sobre o fornecimento do remédio "Canabidiol" ao
menor Miguel Paulino Costa. 390/16 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar roçada e limpeza, com urgência, em toda a extensão da Rua Dr. Roberto
Abrahão Abujamra, próximo à plantação de eucaliptos – Parque Minas Gerais.
391/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias asfálticas
em balanção de concreto na Praça Nelson de Camargo Nascimento, defronte ao nº. 71
– Parque Minas Gerais. 392/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar roçada e limpeza em terreno baldio, com perigo de foco de dengue, na Rua
Orlando Azevedo, ao lado do nº. 250 – Parque Minas Gerais. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 363/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar vagas para estacionamento em 45º na Rua do Expedicionário, entre as
Ruas Silva Jardim e Francisco Romero, defronte à empresa Pascoal. 364/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir um pontilhão, interligando a
Avenida Joaquim Luiz da Costa com a Rua Cardoso Ribeiro. 366/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação púbica na quadra
de futebol da Associação de Moradores de Bairros da Vila São Luiz, na Rua João
Ferreira, para o evento de Roda de Capoeira Negro Fujão, a ser realizado entre os
dias 1º e 2 de abril. 367/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Avenida Joana Bacon Amadeu –
Jardim Guaporé. 368/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua José Aparecido Leme – Jardim
Guaporé. 374/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Segala – Jardim Josefina.
375/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua José Oliveira da Silva – Jardim Josefina. 376/16
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Jornalista Miguel Farah – Jardim Josefina. 377/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico no final da
Rua Duque de Caxias – Vila Brasil. 381/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua

Pedro Amadeu – Jardim Guaporé. 382/16 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Torazo Kanda –
Jardim Guaporé. 383/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Henrique Seifert – Jardim
Guaporé. 384/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio
público em área verde na Rua Sebastião Simião de Souza, esquina com a Rua Pedro
Messias da Silva "Pedro Buta", nas proximidades do mercado Bom Jesus – Jardim
Santa Fé II. 387/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
passagem em nível, interligando a Rua Gaspar Ricardo com a Rua Paraná. 388/16 Requer informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação pública
no final da Rua Sebastião Simião de Souza – Jardim São Judas Tadeu -, rua que dá
acesso à passarela do Jardim Santos Dumont. 389/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar pavimentação asfáltica no final da Rua Sebastião Simião
de Souza – Jardim São Judas Tadeu -, rua que dá acesso à passarela do Jardim Santos
Dumont. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 369/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico ou operação
"tapa-buracos" em toda a extensão do Jardim Anchieta. 370/16 – Requer
informações sobre a criação da Divisão de Atenção Psicossocial ao Servidor – DAPS.
372/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar os aparelhos da
academia da saúde na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas) –
Jardim Paulista. 373/16 – Requer informações a respeito de quando será instalado o
semáforo no cruzamento das Avenidas Horácio Soares e Dr. Alcebíades Ferreira de
Moraes, na rotatória da Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos Skatistas) –
Jardim Paulista. 393/16 – Requer informações sobre quais providências estão sendo
adotadas em relação à Lei Federal nº. 13.185/2015, que Institui o Programa de
Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). 395/16 – Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Educação, sobre quais providências estão sendo adotadas
em relação ao artigo 227 da Constituição Federal. 396/16 – Requer informações sobre
a possibilidade de se revitalizar as rotatórias das entradas do Jardim Itamaraty.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 385/16 – Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº. 1.401, que requer informações sobre a possibilidade
de se realizar recapeamento asfáltico na Rua Gaspar Ricardo, no trecho entre a Rua
Barão do Rio Branco e a Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 386/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Avenida Heraldo Nascimento Abujamra – Jardim Itamaraty. 394/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na
Rua Narciso Migliari, entre as Ruas Chile e Barão do Rio Branco. Requerimentos
do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 362/16 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, sobre a real situação do Municípío,
bem como a justificativa da não aplicação do índice inflacionário na revisão geral
anual da remuneração dos servidores públicos municipais. 397/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza geral, com
urgência, em toda a extensão do Carvoeiro, que liga a Vila Margarida à "Barra
Funda". Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 371/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (faixa

de pedestres) e (PARE) no cruzamento das Ruas Narciso Migliari e Pará. 398/16 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
sobre a existência de algum programa de reposição de plantio de árvores,
considerando as que já foram erradicadas. 399/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias na iluminação pública da rotatória de acesso à
FATEC, situada entre a Avenida Vitalina Marcusso e a Rua Paschoal Henrique.
400/16 - Requer informações sobre o enquadramento estatutário do cargo de
Psicopedagogo da Secretaria Municipal de Educação. 401/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José
Ferreira Filho, ratificando o Requerimento nº.731/2013. 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:
34/16 – Solicita recolhimento de galhada na Rua João Hernandes, defronte ao nº. 192
– Parque Minas Gerais. 35/16 - Solicita recolhimento de entulho na Rua João
Hernandes, defronte ao nº. 90 – Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Inácio
José Barbosa: 33/16 – Solicita recapeamento asfáltico na Rua 3 de Maio, no trecho
compreendido entre o Campo de Futebol Miguel Cury e a EE "Profa. Esmeralda
Soares Ferraz", pois a via está em péssimo estado. O Segundo Secretário deu
continuidade realizando a leitura da Moção apresentada, conforme solicitado pelo
Senhor Presidente: Moções do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 32/16 – De
congratulações à Paróquia São José, pela festividade realizada no dia 12 de março.
33/16 – De congratulações ao Padre Ademir, da Paróquia São Pio X, pela realização
do encontro de formação da campanha da Fraternidade, com o tema: "Fraternidade e
Saneamento Básico". Moções do Vereador José Roberto Tasca: 34/16 – De
congratulações ao Zumm Lava Car, pelos excelentes serviços prestados em nosso
Município. 35/16 – De congratulações à Roo Marmitas, pela excelente qualidade nos
serviços prestados em nosso Município. 36/16 – De congratulações à Barbearia
Espaço Masculino, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município. 37/16 –
De congratulações ao Sr. Valdinei Sanches Marques, pelo belíssimo trabalho
realizado como Presidente da AMO-SIM – Associação Mirim de Ourinhos e Serviço
de Integração de Meninas. 41/16 – De congratulações e irrestrito apoio à Justiça
Federal, pelos exemplares trabalhos realizados nas operações de investigação e
apurações que ocorrem no cenário político nacional. Moções do Vereador Antônio
Carlos Mazzetti: 39/16 – De congratulações aos organizadores do Samba do Cabeça,
pelo belíssimo evento realizado no dia 12 de março. 40/16 – De congratulações ao
Copacabana Louge, pelos sublimes eventos realizados em nosso Município. Moção
do Vereador Alexandre Araújo Dauage e José Roberto Tasca: 38/16 – De
congratulações ao Dr. José Ricardo Siqueira Hernandes, pelo belíssimo trabalho que
vem realizando como Presidente do Diretório Estadual da Ordem dos Bacharéis do
Brasil, Juiz de Direito Arbitral – 8ª Câmara Arbitral/Conima – Conselho Federal das
Câmaras Arbitrais, Presidente da 1ª Câmara de Mediação e Arbitragem de Ourinhos e
região, Vice-Presidente da Câmara Arbitral de Piraju e Região e Proprietário da
empresa RH Recuperação de Créditos e Ativos. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Inácio José Barbosa Filho 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. Em
seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº s. 362
a 402/2016 e as Moções de nº.s 32 a 41/2016 . Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Aparecido Luiz, Antônio Carlos Mazzetti,
Alexandre Florêncio Dias, Lucas Pocay Alves da Silva, Alexandre Araújo Dauage e
José Roberto Tasca. Não havendo mais quem queira se manifestar, o Sr. Presidente
colocou os requerimentos em votação e foram aprovados por unanimidade. A seguir,
fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho,
Lucas Pocay Alves da Silva, Aparecido Luiz e Antônio Carlos Mazzetti. Não
havendo mais orador inscrito para o uso da Tribuna Livre, o Sr. Presidente
suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, 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, Flávio Luís Ambrozim, Inácio José
Barbosa Filho, José Roberto Tasca, Lucas Pocay Alves da Silva, Salim Mattar e
Silvonei Rodrigues (dez vereadores presentes). Dando continuidade, fez o uso da
palavra livre o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage. A seguir, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 7/2016 de iniciativa da Senhora Prefeita
Municipal que dispõe sobre denominação de via pública (Avenida Dr. Francisco José
Hial). 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 Flávio Luís Ambrozim, Inácio
José Barbosa Filho, Aparecido Luiz, Salim Mattar, Alexandre Florêncio Dias, José
Roberto Tasca e Antônio Carlos Mazzetti. Não havendo mais orador inscrito, o Sr.
Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Sétima 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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