ATA DA OITAVA 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 oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas e treze 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 Oitava 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 e Silvonei Rodrigues (onze vereadores presentes). Havendo número
legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento do Sr. Aguinaldo Bardi da Fonseca. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em votação a Ata da 7ª. Sessão Ordinária de 2016, aprovada
por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios recebidos. Este
procede conforme solicitado, realizando a leitura dos recebidos: Ofício
Especial do DEPUTADO ESTADUAL MAURO BRAGATO, encaminhando,
para ciência, cópia do Ofício nº 2/2016, do gabinete do Deputado Federal
Floriano Pesaro, referente à apresentação de Emenda nº 32080005, no valor de
R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), para a Estruturação da Rede de Serviços
de Atenção Básica de Saúde do Município. Ofício nº 128/2016-AMMM/PRM
da PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM OURINHOS – MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL -, agradecendo pela colaboração na campanha “10
Medidas Contra a Corrupção”, informando que o objetivo inicial de obter o
apoio popular às medidas por meio da coleta de 1.500.000 (um milhão e meio)
de assinaturas foi alcançado, inclusive superado, já em vias de atingir
2.000.000 (dois milhões) de assinaturas obtidas. 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 na íntegra dos Ofícios nº.s 06/11/2016 e 08/12/2016 da Prefeitura
Municipal: "Excelentíssimo Senhor Presidente, solicitamos à Vossa Excelência
a retirada dos Projetos de Lei Complementares: Projeto de Lei que dispõe
sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos,
inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta, Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos, Programa
Mais Médicos, Auxílio Alimentação e dá outras providências, enviado através

do Ofício nº. 03/11/2016, de 17 de março de 2016; Projeto de Lei
Complementar que dispõe sobre reajuste no quadro do Estatuto, Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá
outras providências enviado através do Ofício nº. 04/11/2016, de 17 de março
de 2016. Agradecemos à Vossa excelência a atenção dispensada ao assunto e
valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de nossa elevada
estima e distinto apreço, atenciosamente Belkis Gonçalves Santos Fernandes,
Prefeita Municipal. Ofício nº. 08/12/2016, Excelentíssimo Senhor Presidente,
solicitamos à Vossa Excelência a substituição do Projeto de Lei enviado
através do Ofício 81/12/2015, do dia 16 de dezembro de 2015, que concede
transporte gratuito às pessoas que especifica e dá outras providências. A
referida proposição vai acompanhada da respectiva justificativa. Agradecemos
à Vossa Excelência a atenção dispensada ao Projeto de Lei em tela no sentido
de sua aprovação valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de
nossa elevada estima e distinto apreço, atenciosamente Belkis Gonçalves
Santos Fernandes, Prefeita Municipal." Atendendo as solicitações da Senhora
Prefeita Municipal, o Sr. Presidente determinou à Secretaria da Casa as
providências para a retirada dos Projetos de Lei Complementar nº. 3 e 5/2016,
bem como a substituição do Projeto de Lei nº. 101/2015. Na sequência, o Sr.
Presidente realizou a leitura do Ofício da OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil: "Servimo-nos do presente para que a Vossa Excelência pelos
procedimentos desta Casa comunicando-se aos demais colegas, coloco em
votação para que seja aprovada a moção de apoio à solicitação de abertura
do processo de impeachment da Presidente da República em apoio ao que foi
decidido pela Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil conforme anexo. Certo da preciosa colaboração de Vossa Excelência,
subscrevo-me reiterando nosso protesto de elevada estima e distinção e de
distinta consideração, OAB." A seguir, o Senhor Presidente comunicou aos
Senhores Vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias, já
excluídos os Projetos de Lei Complementares nº.s 3 e 5 /2016: Projeto de Lei
nº. 11/16 oriundo do Vereador Alexandre Florêncio Dias que autoriza o Poder
Executivo, por intermédio da SAE – Superintendência de Água e Esgoto -, a
receber doações de seus usuários à RECCO – Rede de Combate ao Câncer de
Ourinhos – e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 12/16 de iniciativa 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 e Anexos V e VI da
Lei nº. 6.239, de 13 de agosto de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do exercício financeiro 2016 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 04/16
oriundo da Senhora Prefeita Municipal que acrescenta Inciso III da Lei
Complementar n°. 917, de 27 de outubro de 2015, que dispõe sobre a criação
de Gratificação de Atividade Especial – GAE – na forma que especifica e dá
outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 6/16 proveniente da
Mesa Diretora que altera a Lei Complementar nº. 481, de 04 de julho de 2006,
e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 7/16 de iniciativa da

Mesa Diretora que dispõe sobre recomposição e aumento salarial dos
vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo
e dá outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às
comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme
preceitua o regimento interno. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis emitidos ao projetos
em tramitação: Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 10/2016, de iniciativa do Vereador José
Roberto Tasca que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Helena
Garcia Mori). Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 09/2016, de iniciativa do Vereador José
Roberto Tasca que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Francisco
Aniceto da Silva). Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável
ao Projeto de Lei nº. 67/2015 com a alteração proposta pela comissão: Parecer
da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei nº. 67/2015
de iniciativa do Vereador Alexandre Araújo Dauage que dispõe sobre a
insenção do pagamento de taxas de inscrição para concurso público municipal
de candidatos desempregados, e como relator da Comissão de Justiça e
Redação, proponho a apreciação dos nobre pares a seguinte expressão:
exclusão do artigo IV "o Executivo Municipal regulamentará a presente Lei",
pois gera violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes assim,
desde que realizada a alteração apontada acima. Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento favorável ao Projeto de Lei nº. 67/2015 de iniciativa
do Vereador Alexandre Araújo Dauage que dispõe sobre a insenção do
pagamento de taxas de inscrição para concurso público municipal de
candidatos desempregados. Realizada a leitura, o Sr. Presidente colocou em
votação o parecer com a alteração sugerida, aprovado por unanimidade. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
do requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Antônio
Carlos Mazzetti: 407/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Joaquim Pedroso –
Vila Mano. 408/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Eduardo Pacheco Chaves –
Vila Mano. 409/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro
– Vila Mano. 410/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Santos Dumont, no trecho
entre os nº.s 297 a 440 – Vila Mano. 411/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar, com urgência, operação "tapa-buracos" no
cruzamento das Ruas José Vendramini e Vereador Geraldo Bernardini, próxima
ao Posto Machado – Parque Minas Gerais. 412/16 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar desentupimento de tubulação de boca de lobo no
cruzamento das Ruas Francisco e 3 de Maio – Vila Margarida. 413/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em

toda a extensão da Rua Machado Florence – Vila Mano. 414/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar, com urgência, operação "tapaburacos" nos cruzamentos da Rua Alberto Mori e próxima aos nº.s 342, 196 e
98 – Parque Minas Gerais. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz:
403/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar tampa em
boca de lobo, na Rua Adolfo Galileu, esquina com a Rua Pedro Silvestrini.
404/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza em
boca de lobo, na Rua Adolfo Galileu, esquina com a Rua Pedro Silvestrini.
405/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Izaira Saladini Crivellari. 406/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Alameda Lúcio Antônio da Silva – Jardim Colúmbia.
415/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se erradicar árvore na
Rua José Wilson Minucci, defronte ao nº. 101 – Vila Soares. 416/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Alcides Camargo – Jardim Colúmbia. 417/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Alameda Bráulio Alves de Moura – Jardim Colúmbia.
418/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se substituir lâmpadas
queimadas da Área Verde Attilio Marcusso, na Alameda João Smânia – Jardim
das Paineiras. 419/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Travessa Augusto José de
Andrade. Em seguida, O Sr. Presidente solicitou ao Segundo Secretário que
procedesse à leitura da Indicação apresentada à mesa: Indicação do Vereador
Inácio José Barbosa Filho: 36/16 – Solicita recolhimento de galhada em todas
as ruas do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. Em seguida, por
questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel 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 votação e aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão os
Requerimentos de nºs 403 a 419/2016. Não havendo quem queira se
manifestar, o Sr. Presidente colocou os requerimentos em votação e foram
aprovados por unanimidade. Em seguida, fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Inácio José Barbosa Filho. A seguir, o Senhor Presidente colocou
em deliberação do plenário a suspensão do intervalo regimental para dar
continuidade aos trabalhos, aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a 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, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do requerimento de urgência: Requerimento de Urgência

nº. 420/2016 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº.
08/2016 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 PPA e Anexos V e VI da
Lei nº. 6.239, de 13 de agosto de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. A referida proposta tem como objetivo
propor alteração no Programa 002 Gestão Administrativa do Gabinete no
aumento da atividade 2002 manutenção do Gabinete para que se possa cumprir
metas, contratos e despesas correntes do Gabinete e para aquisição de
equipamentos os quais não foram contemplados no orçamento de 2016. Propõe
ainda alteração no Programa 0060 Gestão Administrativa da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano no aumento do Projeto 1.120
aquisições de imóveis, pois se justifica para que possam ser empenhados os
valores referentes aos pagamentos e indenizações por desapropriações de áreas
; também propõe alteração no Programa 001 Gestão de Esporte e Recreação
no aumento do Projeto 1.165 Obras e Instalações a fim de saldar as obras que
se encontram em fase de conclusão da Praça da Juventude. Já a redução do
Projeto 1.167 Obras e Instalações se justifica porque as metas desse projeto não
serão totalmente utilizadas em 2016. Lido o Requerimento de Urgência nº.
420/16, o Sr. Presidente colocou em discussão. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Inácio José Barbosa Filho. Ninguém mais querendo se manifestar, o
Sr. Presidente colocou em votação nominal, aprovado com oito votos
favoráveis e dois votos contrários. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr.
Presidente nomeou o Vereador Silvonei para atuar como relator especial ao
projeto e suspendeu a sessão para o espaço de tempo necessário à elaboração
do respectivo parecer. Reaberta a Sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do parecer. Com o parecer favorável lido, foi
colocado em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação, aprovado com um nove votos favoráveis e um voto contrário do
Vereador Inácio José Barbosa Filho. Logo após, o Sr. Presidente colocou em
primeira discussão a votação da Proposta da Emenda Orgânica nº. 01/2015.
Em seguida, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário o
adiamento da votação da Proposta da Emenda Orgânica nº. 01/2015 por duas
sessões. Por questão de ordem, fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Inácio José Barbosa Filho e Aparecido Luiz. Atendendo o pedido
do Vereador Aparecido Luiz, o Sr. Presidente colocou em deliberação do
plenário a suspensão da sessão por quinze minutos para que os senhores
Vereadores pudessem discutir a Proposta da Emenda Orgânica nº. 01/2015,
aprovada por unanimidade. Reaberta a sessão, o Sr, Presidente colocou em
deliberação do plenário o adiamento da votação da Proposta da Emenda
Orgânica nº. 01/2015 por uma sessão, aprovado por unanimidade. Não havendo
mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra
os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Antônio Carlos Mazzetti,
Alexandre Florêncio Dias. Não havendo mais orador inscrito, o Sr. Presidente
agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada

esta Oitava 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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