ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 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 décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas e vinte 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 Décima Primeira 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 a Ata da 10ª. Sessão Ordinária de 2016,
aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do ofício recebido: Ofício nº 331/2016 da
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças encaminhando os Boletins de Caixa
e os Diários da Tesouraria referentes ao período de 10 a 31 de março de 2016. Os
ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da
casa. Em seguida, o Sr. Presidente realizou a leitura dos projetos apresentados à
mesa: Projeto de Lei nº. 13/16, de autoria da Senhora Prefeita Municipal que dispõe
sobre denominação de próprio municipal NEI "Professora Hilda Kortz Amaral
Santos". A matéria anunciada será encaminhada às comissões competentes para a
elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
pareceres favoráveis emitidos aos projetos em tramitação: Parecer favorável do
relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 99/2015, de iniciativa
da Sra. Prefeita Municipal que sobre a Remissão Fiscal, o não ajuizamento e o
arquivamento de execuções fiscais de pequeno valor e dá outras providências.
Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.
101/2015, de iniciativa da Senhora Prefeita Municipal que concede transporte
gratuito às pessoas que especifica e dá outras providências. Parecer favorável do
relator da Comissão de Educação, Esporte, Saúde, Cultura e Assistência Social ao
Projeto de Lei nº. 101/2015, de iniciativa da Senhora Prefeita Municipal que
concede transporte gratuito às pessoas que especifica e dá outras providências.
Parecer favorável do relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei nº. 101/2015, de iniciativa da Senhora Prefeita
Municipal que concede transporte gratuito às pessoas que especifica e dá outras
providências. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do parecer contrário emitido ao projeto em tramitação: Parecer

contrário do relator da Comissão de Justiça e Redação à Emenda nº. 01/2015
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº. 66/2015, da Prefeita Municipal que
estabelece obrigatoriedade de divulgação, custos unitário e total de veiculação de
publicidade nos meios de comunicação pelo Poder Público. Parecer contrário do
relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 66/2015. Realizada a
leitura dos pareceres, o Senhor Presidente colocou em votação o parecer contrário da
Comissão à Emenda nº. 01/2015 (MODIFICATIVA), aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente colocou em votação o parecer contrário à Emenda nº.
02/2015 (ADITIVA), aprovado por unanimidade. 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: 486/16 - Requer informações sobre a revitalização do lago próximo
ao Hospital da Unimed. 487/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar operação "tapa-buracos" na Rua Ângelo Barone, defronte ao nº. 54. 488/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" na
Rua Valentim Gentil, defronte ao nº. 61. 501/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos visando aumentar o número de vagas de
estacionamento no entorno do Fórum. 502/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar limpeza de terreno na Rua Ângelo Sedassari nº. 27 – Vila
Boa Esperança. 503/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues. 506/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no asfalto da Avenida
André Monteiro Rodrigues, atrás do Royal Park. 511/2016 – Requer que seja oficiado
à Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP -, para que
possa informar sobre a previsão de implantação de novos cursos para o Campus de
Ourinhos. Requerimentos do Vereador Alexandre Florêncio Dias: 507/16 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre quais são as medicações
padronizadas e fornecidas à população e quais estão em falta nas unidades de saúde
do Município. 513/16 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde,
sobre o número de pacientes que estão aguardando cirurgia eletiva em nosso
Município, especificando as especialidades de cada uma. 514/16 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a realização de mutirão
para se realizar exames de ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância
magnética, devido à demanda de pedidos e demora no atendimento. 515/16 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
disponibilizar uma van para os pacientes que realizam tratamento de saúde em BauruSP, em especial para os pacientes que fazem quimioterapia. Requerimentos do
Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 505/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos, junto ao DER – Departamento de Estradas de
Rodagem - Regional de Assis, para que realize limpeza geral no canteiro central da
Rodovia Raposo Tavares, no Município. 526/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar limpeza geral na Praça José Cardinali Mader, mais
conhecida como "Praça do Texaco", localizada entre as Ruas José Vendramini,
Antônio Nicomedes Peixe e Osvaldo Corrêa – Parque Minas Gerais. 527/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a

extensão da Rua Osvaldo Corrêa – Parque Minas Gerais. 528/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir balanção de concreto na Rua
Agostinho Paiva, defronte ao nº. 342 – Parque Minas Gerais. Requerimentos do
Vereador Aparecido Luiz: 481/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar tampa em boca de lobo na Rua Afonso de Martos Filho, ao lado do nº. 262.
482/16 - Requer informações sobre a possibilidade do ônibus circular, que faz o
trajeto até as Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO -, passar no Jardim Guaporé,
no seu retorno ao bairro, nos períodos diurno e noturno, para atender aos alunos
daquela faculdade. 495/16 - Requer informações sobre a empresa vencedora da
licitação para realização de roçadas e limpezas nas praças e córregos do Município.
497/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se erradicar árvore na Rua
Catarina Zaparoli Miranda, defronte ao nº. 42 – Jardim Flórida. 498/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se retirar galhada da Rua Gaspar Ricardo,
defronte ao nº. 866 – Vila Nova Sá. 499/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se retirar galhada da Rua Espírito Santo, defronte ao nº. 149. 500/16
- Requer informações sobre a possibilidade de se consertar vazamento de água da
Rua Duque de Caxias, defronte ao nº. 2.355 – Vila Brasil. 509/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Ata Haddad. 510/16 - Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar operação "tapa-buracos" no final da Rua Padre Rui Cândido da Silva,
próximo ao nº.1.973. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 483/16 Requer informações sobre quais as melhorias realizadas na iluminação pública, em
2016, no Jardim Itaipava. 484/16 - Requer informações sobre quais as melhorias
realizadas na iluminação pública, em 2016, no Jardim Imperial. 485/16 - Requer
informações sobre quais as melhorias realizadas na iluminação pública, em 2016, no
Jardim Estoril. 490/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando melhorias na iluminação pública em toda a extensão do Jardim São
Carlos. 491/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Rafael Cassetari – Vila Sândano. 492/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Eufêmia Canizela Saladini – Jardim Europa. 493/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Noboru Endo – Jardim Anchieta. 494/16 - Requer informações sobre
quais as melhorias foram realizadas na iluminação pública, em 2016, na Vila Vilar.
516/16 - Requer informações sobre quais melhorias realizadas na iluminação pública,
em 2016, no Jardim Quebec. 517/16 - Requer informações sobre quais melhorias
foram realizadas na iluminação pública, em 2016, no Jardim Anchieta. 518/16 Requer informações sobre quais melhorias foram realizadas na iluminação pública,
em 2016, no Jardim Itamaraty. 519/16 - Requer informações sobre quais melhorias
foram realizadas na iluminação pública, em 2016, no Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. 520/16 - Requer informações sobre quais melhorias foram realizadas na
iluminação pública, em 2016, no Jardim São Carlos. 521/16 - Requer informações
sobre quais melhorias foram realizadas na iluminação pública, em 2016, no Parque
Pacheco Chaves. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 489/16 –
Requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade

(lombada) na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), próximo ao nº. 1.026 – Jardim
Guaporé. 504/16 – Requer informações sobre os motivos que levaram a diminuir o
tempo de permanência da atividade delegada no Cemitério Municipal. 508/16 –
Requer informações sobre a possibilidade de se implantar atividade delegada no NEI
"Adelaide Mantovani Alves da Silva", no PSF – Programa Saúde da Família – e na
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Itajubi. 522/16 – Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza geral em terreno situado na Rua
Nelson Minucci, defronte ao nº. 265 – Jardim Santos Dumont. Requerimentos do
Vereador Inácio José Barbosa Filho: 523/16 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Educação, sobre a previsão de chegada dos móveis da
Creche – Escola do Conjunto Habitacional Caiuiá. 524/16 - Requer informações
sobre as escolas municipais que estão funcionando em período integral, bem como as
que funcionaram dessa forma no ano passado. 525/16 - Requer informações
detalhadas sobre valores e quantidade de apostilas adquiridas da Editora Positivo,
bem como cópias do Contrato Administrativo e da Ata do Processo Administrativo.
Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 496/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Justino
Carnevalle – Vila São José. 512/16 - Requer informações sobre a 5ª. Feira Artesanal,
realizada recentemente no Município. 529/16 – Encaminha minuta de projeto de lei
que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município
de Ourinhos e dá outras providências. Em seguida, O Sr. Presidente solicitou ao
Segundo Secretário que procedesse à leitura das Indicações apresentadas à mesa:
Indicações do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 47/16 - Solicita troca de
lâmpadas, com urgência, na Rua Joaquim Garcia Leal, defronte ao nº. 83 – Nova
Ourinhos. 48/16 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Gonçalves Ledo, defronte
aos nº.s 156 e 370 – Parque Minas Gerais. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 45/16 – Solicita a implantação de brinquedo do tipo "playground" no
NEI "Adelaide Mantovani Alves da Silva". 46/16 – Solicita reforma do alambrado do
NEI "Adelaide Mantovani Alves da Silva". O Segundo Secretário deu continuidade
realizando a leitura das Moções apresentadas, conforme solicitado pelo Senhor
Presidente: Moção do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 52/16 - De
congratulações à equipe de manutenção de iluminação pública da Prefeitura
Municipal. Moção do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 51/16 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Hisao Kobata. Moção do Vereador Salim Mattar: 53/16 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Júlia Camelote de Lima. 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. 481 a 529/2016, a
Moção nº. 52/2016, com exceção do pedido de destaque ao Requerimento
nº.511/16 solicitado pelo Vereador Alexandre Araújo Dauage. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Flávio Luís Ambrozim, José Roberto Tasca,
Alexandre Florêncio Dias, Aparecido Luiz, Antônio Carlos Mazzetti, Edvaldo Lúcio
Abel e Lucas Pocay Alves da Silva. Não havendo mais quem queira se manifestar, o

Sr. Presidente colocou os requerimentos e as moções em votação e foram aprovados
por unanimidade. Em seguida, O Sr. Presidente colocou em discussão o pedido de
destaque ao Requerimento nº.511/16, do Vereador Alexandre Araújo Dauage. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Lucas Pocay
Alves da Silva e Edvaldo Lúcio Abel. Não havendo mais quem queira se manifestar,
o Sr. Presidente colocou em votação, aprovado por unanimidade. A seguir, fizeram o
uso da palavra livre os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho e José Roberto
Tasca. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a
suspensão do intervalo regimental para dar continuidade aos trabalhos.
Atendendo o pedido do Vereador, o Sr. Presidente colocou em deliberação do
plenário a suspensão do intervalo, aprovada por unanimidade. Dando
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário nova 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). A seguir, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 90/2015, da Prefeita Municipal que revoga
as Leis nº.s 4.758, de 17 de junho de 2003 e 5.321, de 29 de maio de 2009, que
disciplina a instalação de novos estabelecimentos de comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos no Município. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Logo
após, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 99/2015, da Prefeita
Municipal que dispõe sobre a Remissão Fiscal, o não ajuizamento e o arquivamento
de execuções fiscais de pequeno valor e dá outras providências. Ninguém querendo
fazer o uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na
sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 101/2015,
da Prefeita Municipal que concede transporte gratuito às pessoas que especifica e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na Ordem do Dia e nenhum orador inscrito para o uso da tribuna livre, o Sr.
Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Décima Primeira Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrouse 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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