ATA DA NONA 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 quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e
dezoito 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 Nona 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. Em
seguida, o Senhor Presidente colocou em votação as Atas da 8ª. Sessão Ordinária e da
2ª. Sessão Extraordinária de 2016, aprovadas 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: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos
Requerimentos nº. s 2.869/2015; 48, 82 e 311/2016 do Vereador Alexandre Araújo
Dauage; Requerimentos nº. s 2.246, 2.248, 2.288, 2.876, 2.877 e 2.878/2015; 02, 07,
10, 118, 205, 213, 233, 250 e 304/2016 do Vereador Antônio Carlos Mazzetti;
Requerimentos nº. s 2.187 e 2.871/2015; 193, 195, 197 e 258/2016 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 2.216, 2.595 e 2.645/2015; 59, 60, 61, 62, 63,
65, 69, 84, 85, 86, 95, 103, 122, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 156, 165, 254 e
283/2016 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. S 2.237 e 2.238/2015
do Vereador Inácio José Barbosa Filho; Requerimentos nº. S 279 e 281/2016 do
Vereador José Roberto Tasca; Requerimentos nº. S 2.166, 2.168, 2.173, 2.200, 2.202,
2.208, 2.210, 2.218, 2.220 e 2.233/2015; 17, 18, 117, 119, 222 e 226/2016 do
Vereador Lucas Pocay Alves da Silva. Comunicados nº s CM217495 e 261511/2015
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. Boletins Diários da Tesouraria da
SAE nº s 47 a 55/2016. Ofício OF.BR.I.nº09/16-Gab do DEPUTADO ESTADUAL
JORGE CARUSO, acusando o recebimento da Moção nº 28/2016, de autoria do
Vereador Alexandre Araújo Dauage. Por questão de ordem, os Senhores Vereadores
Salim Mattar e Edvaldo Lúcio Abel solicitaram um minuto de silêncio pelo
falecimento do jovem Eiji Nagae. A seguir, o Senhor Presidente comunicou aos
Senhores Vereadores que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Emenda nº.
06/16 de autoria da maioria dos Vereadores à Emenda nº. 01/2016 (MODIFICATIVA)
à Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 01/2015, de autoria da Comissão Especial

de Revisão e Atualização da Câmara, que dispõe sobre a Revisão Geral da Lei
Orgânica do Município de Ourinhos do Estado de São Paulo. Lida a matéria, o Sr.
Presidente comunicou que esta será deliberada em primeiro turno na Ordem do Dia
na presente sessão. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 421/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar placas denominativas de ruas em toda a extensão da Rua
Renato Mota – Parque Minas Gerais. 422/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar limpeza e revitalização na pista de caminhada da Avenida
Vitalina Marcusso – Jardim das Paineiras. 423/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Enfermeiro Geraldo Pimentel – Jardim das Paineiras. 424/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Antônio Zaki Abucham – Jardim Ouro Fino. 425/16 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar roçada na Praça da Rua Radialista Irineu Veroneze –
Jardim São Judas Tadeu. 427/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar roçada e limpeza em terreno no Centro Social Urbano – CSU-, nas
proximidades da Rua Narciso Migliari. 428/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar roçada e limpeza em terreno na Rua José Carlos
Zambido, defronte ao nº. 355 – Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau. 430/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza em terreno
na Rua Ângelo Sedassari, ao lado do nº. 27 – Vila Boa Esperança. 445/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção ou troca de lâmpadas na
iluminação pública da Avenida Vitalina Marcusso – Jardim das Paineiras. Antônio
Carlos Mazzetti: 439/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
pintuta de sinalização de solo em balanção de concreto, com urgência, na Rua Milton
de Abreu, defronte ao nº. 720 – Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 440/16 Requer informações sobre a possibilidade de se erradicar árvore, com urgência, na
Rua Moacir Cassiolato, defronte ao nº. 524 – Parque Minas Gerais. 444/16 - Requer
informações sobre os motivos da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos se recusar
a receber pacientes encaminhados pela UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 431/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se substituir lâmpadas queimadas da ponte que interliga o Jardim
Santa Felicidade ao Jardim Quebec. 433/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar roçada e limpeza em terreno na Rua Lázaro José Pereira,
defronte ao nº. 323 – Jardim Santa Felicidade. 434/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Zaia
Merege Farah - Jardim Santa Felicidade. 435/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se retirar galhada da Rua Salim Abuhamad, defronte ao nº. 433 –
Jardim Ouro Verde. 436/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
roçada e limpeza em terreno na Rua Zaia Merege Farah, defronte ao nº. 266 - Jardim
Santa Felicidade. 437/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar
toco em terreno localizado na Rua Zaia Merege Farah, defronte ao nº. 266 - Jardim
Santa Felicidade. 438/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se retirar
galhada da Rua Salim Abuhamad, defronte ao nº. 273 – Jardim Ouro Verde. 441/16 -

Requer informações sobre a possibilidade de se retirar galhada da Rua Domingos
Conti, defronte ao nº. 180 – Jardim Ouro Verde. Requerimentos do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 429/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico nas ruas do Jardim Matilde. 432/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar uma academia de idoso no Conjunto
Habitacional Ourinhos H. 443/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar roçada e limpeza às margens do Córrego Christoni, em trecho que abrange
os Jardins Flórida e Colorado e o Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
Requerimento do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 442/16 - Requer
informações sobre o total de servidores efetivos que ocupam cargos em comissão.
Requerimento do Vereador José Roberto Tasca: 426/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se implantar redutores de velocidade em pontos estratégicos
da Rua Pedro Alexandre. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Segundo
Secretário que procedesse à leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicações
do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 37/16 – Solicita operação "tapa-buracos",
com urgência, na Rua Antônio Soares da Silva, próximo ao nº. 856. 38/16 – Solicita
troca de lâmpada na Rua Gonçalves Ledo, defronte ao nº. 348. 39/16 – Solicita
operação "tapa-buracos", com urgência, na Rua Alberto Mori, próximo ao nº. 872.
40/16 – Solicita roçada e limpeza na Rua Milton de Abreu, ao lado do nº. 451 –
Recanto dos Pássaros. 41/16 – Solicita recolhimento de entulho na Rua Milton de
Abreu, ao lado do nº. 451 – Recanto dos Pássaros. 42/16 – Solicita recolhimento de
móveis velhos e entulho na Rua Agostinho Paiva , defronte ao nº. 169 – Parque
Minas Gerais. Dando continuidade, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Moções apresentadas à mesa: Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
43/16 – De pesar pelo falecimento da Sra. Elisabete Vieira Palosqui. 44/16 – De
congratulações ao Centro Brasileiro de Cursos – CEBRAC -, pelos 21 anos de
existência na cidade de Ourinhos. 45/16 – De apoio à iniciativa da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB – em prol da justa e regular tramitação do processo de
impeachment ajuizado perante o Congresso Nacional em face da Excelentíssima
Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, com fundamento no Parecer do
Tribunal de Contas da União pela rejeição das Contas do Governo Federal. Moção do
Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 42/16 – De pesar pelo falecimento da jovem
Thyfanny Rayne Aprígio Braz. 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 421 a 445/2016. e as Moções de nº.s 44 e
45/2016. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa
Filho, Alexandre Araújo Dauage, Antônio Carlos Mazzetti, Aparecido Luiz,
Alexandre Florêncio Dias e José Roberto Tasca. Não havendo mais quem queira se
manifestar, o Sr. Presidente colocou os requerimentos em votação e foram aprovados
por unanimidade. Não havendo orador inscrito para o uso da Tribuna Livre, o
Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a
sessão, 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 dos requerimentos
de urgência: Requerimento de Urgência nº. 446/2016 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº. 11/2016 de autoria 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 a RECCO – Rede de Combate ao
Câncer de Ourinhos -, e dá outras providências. Requerimento de Urgência nº.
447/2016 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 04/2016 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 da SAE 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 SAE e dá outras providências. Requerimento de
Urgência nº. 448/2016 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº.
05/2016 da Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre Abertura de Crédito
Adicional Especial e Suplementar no valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e
duzentos mil reais) e dá outras providências. Requerimento de Urgência nº.
449/2016 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar
nº. 35/2015 da Senhora Prefeita Municipal que revoga a Lei Complementar nº. 376,
de 05 de julho de 2002, que dispõe sobre a doação de imóvel à Firma Gabriela
Cosméticos Ltda. Requerimento de Urgência nº. 450/2016 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 37/2015 da Senhora Prefeita
Municipal que revoga a Lei Complementar nº. 482, de 13 de julho de 2006, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos permitir o uso pela Associação das
Revendas e Agricultores da Região de Ourinhos e dá outras providências.
Requerimento de Urgência nº. 451/2016 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº. 02/2016 da Senhora Prefeita Municipal que dispõe
sobre a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil, Resíduos Volumosos e
Vegetais e dá outras providências. Realizada a leitura, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Requerimento de Urgência nº. 446/2016 que requer urgência especial de
votação ao Projeto de Lei nº. 11/2016. Ninguém querendo se manifestar, o Sr.
Presidente colocou em votação nominal, aprovado com nove votos favoráveis e um
voto contrário do Vereador Inácio José Barbosa Filho. Aprovado o requerimento de
urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Alexandre Araújo Dauage 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 e aprovado por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente
colocou em discussão Requerimento de Urgência nº. 447/2016 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº. 04/2016. Ninguém querendo se manifestar,
o Sr. Presidente colocou em votação nominal, aprovado com oito votos favoráveis e

dois votos contrários dos Vereadores Inácio José Barbosa Filho e Lucas Pocay Alves
da Silva. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador
Alexandre Florêncio Dias 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 e aprovado por unanimidade.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
448/2016 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 05/2016.
Ninguém querendo se manifestar, o Sr. Presidente colocou em votação nominal,
aprovado com nove votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Inácio José
Barbosa Filho. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Antônio Carlos Mazzetti 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 e
aprovado por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão
o Requerimento de Urgência nº. 449/2016 que requer urgência especial de votação
ao Projeto de Lei Complementar nº. 35/2015. Ninguém querendo se manifestar, o Sr.
Presidente colocou em votação nominal, aprovado com dez votos favoráveis.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Aparecido
Luiz 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 nominal e aprovado por unanimidade, com dez
votos favoráveis. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 450/2016 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº. 37/2015. Ninguém querendo se manifestar, o Sr.
Presidente colocou em votação nominal, aprovado com dez votos favoráveis.
Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Silvonei
Rodrigues 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 nominal e aprovado por unanimidade. Logo
após, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
451/2016 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar
nº. 02/2016. Ninguém querendo se manifestar, o Sr. Presidente colocou em votação
nominal, aprovado com nove votos favoráveis e um contrário do Vereador Inácio
José Barbosa Filho. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Lucas Pocay Alves da Silva 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 nominal
e aprovado aprovado com oito votos favoráveis e dois votos contrários dos
Vereadores Inácio José Barbosa Filho e Lucas Pocay Alves da Silva. A seguir, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 67/2015, de autoria do Vereador
Alexandre Araújo Dauage, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de
inscrição para concurso público municipal de candidatos desempregados. Ninguém
querendo fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente colocou em votação e foi aprovado
por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o 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). Ninguém querendo
fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente colocou em votação e foi aprovado por
unanimidade. Dando sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº. 10/2016, proveniente do Vereador José Roberto Tasca, que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua Helena Garcia "Mori"). Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, o Sr. Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade.
A seguir, o Senhor Presidente colocou em primeira discussão a Emenda nº. 01/2016
(MODIFICATIVA), de procedência da maioria dos Vereadores, à Proposta à Emenda
à Lei Orgânica nº. 01/2015, de autoria da Comissão Especial de Revisão e Atualiza a
Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Ourinhos, que dispõe sobre a Revisão Geral da Lei Orgânica do Município de
Ourinhos, Estado de São Paulo. Ninguém querendo fazer o uso da palavra em
primeiro turno, o Sr. Presidente colocou em votação nominal e foi aprovado em
primeiro turno por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente colocou em apreciação
do Plenário o destaque dos Dispositivos da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 05
para deliberação isolada, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se
levantem, aprovado por unanimidade. Com a aprovação, o Sr, Presidente solicitou
aos Senhores Vereadores que informassem à Mesa os destaques das propostas de
Emenda à Lei Orgânica que serão deliberadas isoladamente. Fez o pedido de
destaque o Senho Vereador José Roberto Tasca, dos artigos nº.s 48, 165 e 278. Feitos
os pedidos de destaques dos dispositivos, o Sr. Presidente colocou em deliberação
primeiramente os dispositivos apartados da Proposta de Emenda à Lei Orgânica. A
seguir, o Senhor Presidente colocou em discussão o artigo nº. 48. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou o inciso citado em
questão. Após a solicitação do Sr. Vereador, o Senhor Presidente realizou a leitura do
artigo nº. 48. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Inácio José Barbosa Filho
solicitou ao Plenário que fosse discutida apenas a alteração, que seriam os Incisos II e
III, Alínea A, Inciso XIII e Parágrafo 1º do Artigo nº.48. Atendendo a questão de
ordem do Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho, o Sr. Presidente colocou em
discussão e votação o Artigo 48, Inciso XIII. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Inácio José Barbosa Filho e Salim Mattar. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Flávio Luís Ambrozim solicitou a suspensão do expediente para reunião
com os líderes dos partidos. Atendendo a questão de ordem do Vereador Flávio Luís
Ambrozim, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para reunião com os demais
Vereadores. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente comunicou que após a reunião, ficou

decidido que os destaques dos Artigos nº s. 48 e 165 serão retirados para serem
revistos para deliberação de emenda. Dando continuidade, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Artigo nº. 278, qualquer preposição que implique alteração
direta ou indireta em dotação de pessoal e encargos sociais deverá ser acompanhada
de demonstrativo de última posição orçamentária e financeira de suas projeções para
o exercício em curso e atender as exigências dos Artigos 16, 17 e 21 da Lei
Complementar nº.101/2000 e o Inciso XVIII do Artigo 37 da Constituição Federal,
onde o Parágrafo 2º está sendo acrescentado. Ninguém querendo fazer o uso da
palavra, o Sr. Presidente colocou em votação nominal e foi rejeitado em primeiro
turno com seis votos contrários. Com a inserção da emenda aprovada bem como as
demais alterações deliberadas, o Sr. Presidente colocou em primeira discussão a
votação a Proposta da Emenda Orgânica nº.01/2015 de autoria dos Vereadores
Alexandre Florêncio Dias, Aparecido Luiz, Inácio José Barbosa Filho e Salim Mattar,
que dispõe sobre a Revisão Geral da Lei Orgânica do Município de Ourinhos do
Estado de São Paulo. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente
colocou em votação nominal e foi aprovada a inserção da emenda por unanimidade
em primeiro turno, com exceção dos Artigos nºs 278, 48 e 165. Não havendo mais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Alexandre Florêncio Dias, Salim Mattar,
Alexandre Araújo Dauage, Flávio Luís Ambrozim, Antônio Carlos Mazzetti e José
Roberto Tasca. Não havendo mais orador inscrito, o Sr. Presidente agradeceu muito a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Nona 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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