ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 terceiro dia do mês de maio 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 Décima Sexta 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 comunicou que, após o término desta sessão ordinária, fará o uso
da Tribuna Livre a Sra. Ivone Maria de Lima Jaime, presidente da GIAARO, para
mencionar e celebrar a Semana Municipal da Adoção do Dia Nacional da Adoção
comemorado em 25 de maio. O Senhor Presidente informou ainda que as contas da
Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2012 – Processo TC nº.
1.763/026/2012 foram recebidas nessa Casa de Leis e serão remetidas à Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento. O Sr. Presidente comunicou também que, de
acordo com a Lei Orgânica e seu Artigo 93, as contas do Município ficarão 60 dias na
Câmara Municipal à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação
podendo ser questionada sua legitimidade nos termos da lei. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em votação a Ata da 15ª. Sessão Ordinária, 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: Ofícios provenientes da PREFEITURA
MUNICIPAL em resposta aos: Requerimento nº. 81/2016 do Vereador Alexandre
Araújo Dauage; Requerimentos nº. s 507, 514, 572, 573, 575, 577 e 601/2016 do
Vereador Alexandre Florêncio Dias; Requerimentos nº. s 365, 378, 532, 584, 607,
608, 609, 610, 619, 620, 621, 627, 631, 632, 633, 639, 640, 663 e 809/2016 do
Vereador Antônio Carlos Mazzetti; Requerimentos nº. s 415, 588, 623, 624, 625, 644,
645 e 647/2016 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 64, 92, 106, 125,
636 e 638/2016 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 565, 566, 567,
568, 614 e 615/2016 do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº. 559,
560, 611 e 657/2016 do Vereador Inácio José Barbosa Filho. AL/RM/Ofício nº
182/2016 do DEPUTADO ESTADUAL RICARDO MADALENA, convidando todos
os vereadores para a apresentação sobre a implantação de acesso às FIO – Faculdades
Integradas de Ourinhos -, no anfiteatro da Casa da Engenharia, no dia 30/05/2016, às

10 horas. Convite da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, para participar da
8ª Mostra Sérgio Nunes de Artes Cênicas, de 21 a 29 de maio de 2016. Ofício
CA/164/16-enf da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB - 58ª
SUBSEÇÃO DE OURINHOS/SP, encaminhado à Câmara Municipal, aos cuidados
do Vereador José Roberto Tasca, em agradecimento a todos os Vereadores desta Casa
pelo empenho e apoio dedicado à concretização da doação de terreno para a
construção da Casa da Advocacia de Ourinhos. Ofício CA/165/16-enf da ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB - 58ª SUBSEÇÃO DE OURINHOS/SP,
encaminhado ao Vereador Alexandre Araújo Dauage, em agradecimento pelo
empenho e apoio dedicado à concretização da doação de terreno para a construção da
Casa da Advocacia de Ourinhos. Comunicado nº CM038771/2016 do MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO, informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. Convite, via e-mail, da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, para a Jornada de Cidadania e Empregabilidade, que oferece aos
reeducandos um conjunto de serviços essenciais para auxiliá-los na retomada da vida
em liberdade, trazendo para dentro do sistema prisional um mutirão de ações que
fornecerá importantes ferramentas no processo de reintegração social. A jornada
acontecerá no dia 31 de maio de 2016, com início às 9 horas, no Centro de
Ressocialização de Ourinhos. Ofício C.C.A nº 1.713/2016 do TRIBUNAL DE
CONTAS DOS ESTADO DE SÃO PAULO – UR-4 DE MARÍLIA, encaminhando
Sentença do Auditor Josué Romero, referente às contas do exercício de 2012 da SAE
(Processo TC-003513/989/13), especificamente em relação à admissão de pessoal por
tempo determinado. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Dona Nice. Na sequência, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura na íntegra
do Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a respeito das
conclusões da Empresa Kazo Coleta de Resíduos Sólidos Ltda – EPP, para o
conhecimento dos Senhores Vereadores: "COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - PARECER CONCLUSIVO A RESPEITO DA
EMPRESA KAZO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA – EPP, Remetemos a
Vossa Excelência, o respectivo Parecer referente às reuniões e conclusões desta
Comissão, acerca da empresa Kazo Coleta de Resíduos Sólidos Ltda – EPP, como se
segue: No dia 06 de maio desse ano reuniram-se na sala de reuniões desta Casa os
Vereadores Aparecido Luiz, Antonio Carlos Mazzetti e Alexandre Florencio Dias, o
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Sr. Diógenes Corrêa Leite,
com o objetivo de tomar informações a respeito da empresa Kazo. Na ocasião, foram
apresentados, pelos vereadores, os problemas que vêm ocorrendo no Município, em
relação aos resíduos sólidos e caçambas. O Sr. Secretário informou que protocolou,
junto ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) e à
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – (CETESB), que a responsabilidade
sobre resíduos sólidos no Município é da Empresa Kazo, contudo confirmou que
cabe à Prefeitura Municipal a responsabilidade da fiscalização. Informou, inclusive,
que há um cadastro de todas as empresas de caçambas do Município na Secretaria
de Meio Ambiente e que todas elas (empresas) estão sendo devidamente informadas

sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em relação aos desmanches, o
Secretário afirmou que todos os desmanches do Município também foram
notificados. Sobre os descartes dos açougues e dos resíduos de saúde, está sob a
responsabilidade de empresas privadas. No dia 11 de maio desse ano reuniram-se
nesta Casa de Leis os Vereadores Aparecido Luiz, Antonio Carlos Mazzetti e
Alexandre Florencio Dias, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Arquiteto Valdir Bergamini, a fim de fornecer documentos a seguir descritos: cópia
da Ata da reunião realizada no dia nove de março desse ano, na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, para tratar de assuntos referentes ao
RCC – Resíduo da Construção Civil; cópia do Termo de Autorização da Prefeitura
Municipal à empresa Kazo, objetivando o início da edificação no imóvel localizado
na Fazenda Furnas; cópia do Ofício nº 178/2016, assinado pelo Gerente de
Licenciamento Ambiental e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, ao GAEMA/Núcleo Médio Paranapanema, protocolado em oito de abril
desse ano, sob o nº 073/2016, que trata do Processo CETESB 59.100.90/15 –
transferência de Licença Prévia e Licença de Instalação, sendo que este Ofício
informa o Termo de Autorização à empresa habilitada Kazo Coleta de Resíduos
Sólidos Ltda – EPP; apresentou as Leis Federais sob os nº. s 12.305/2010 e
11.445/2007. O Secretário reiterou que a responsabilidade da Prefeitura Municipal
agora é de fiscalizar. No dia 19 de maio, última quinta-feira, os vereadores desta
Comissão reuniram-se, nesta Casa, com o empresário Sr. Eizo Iwano, o qual
esclareceu todas as dúvidas e forneceu informações sobre a empresa Kazo. Assim,
diante de todo o exposto, verificou-se que foi respeitada a legalidade que rege os
processos licitatórios, e, em relação ao meio ambiente e à fiscalização, é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal e dos demais órgãos estaduais e federais
fiscalizadores. Deve-se ressaltar, também, devido à grande relevância do assunto,
que a população deve ser conscientizada através de todos os meios disponíveis,
promovendo campanhas, incentivando as mobilizações e notificando devidamente as
empresas que atuam nesse ramo. É o parecer, respeitosamente, Aparecido Luiz –
Presidente da Comissão, Antônio Carlos Mazzetti – Vice-Presidente e Alexandre
Florêncio Dias – Membro.” Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Os ofícios e o parecer que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da Casa. A seguir, o Sr. Presidente
comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº.
17/16 de autoria da Senhora Prefeitura Municipal que dispõe sobre a alteração do art.
19 inciso III da Lei nº. 5.831, de 26 de julho de 2012, que dispõe sobre a
reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 18/16 proveniente da Senhora Prefeitura 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 nº. 19/16 de
iniciativa da Senhora Prefeitura Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais) e dá outras
providências. Projeto de Lei nº. 20/16 de autoria da Senhora Prefeitura 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. 11/16 proveniente da Senhora Prefeita Municipal que dispõe
sobre a criação do Núcleo de Educação Infantil "Professora Hilda Kortz Amaral
Santos" e dá outras providências. Projeto de Resolução nº. 02/16 de iniciativa dos
Vereadores Lucas Pocay Alves da Silva, Silvonei Rodrigues, Inácio José Barbosa
Filho, Flávio Luís Ambrozim e Aparecido Luiz que dispõe sobre a prorrogação do
prazo de Comissão de Assuntos Relevantes, criada para verificar possíveis
irregularidades nos serviços prestados pelas empresas que realizaram, nos últimos 6
anos, pavimentação asfáltica, recapeamento, "tapa-buracos", bem como verificar as
medidas, qualidade e valores do material utilizado. As matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para elaboração do respectivo parecer,
exceto o Projeto de Resolução nº.02/16 que será deliberado na ordem do dia dessa
sessão, conforme preceitua o regimento interno. Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 814/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar fiscalização e limpeza no imóvel da
Rua Cardoso Ribeiro nº. 1.186 – Vila Boa Esperança -, considerando o acúmulo de
caramujos africanos no local. Requerimento do Vereador Alexandre Florêncio
Dias: 811/16 – Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o
número atualizado de pacientes que aguardam consultas com as especialidades de
oftalmologia, reumatologia, neurologia, dermatologia, ortopedia, endocrinologia,
otorrinolaringologia e hematologia. Requerimentos do Vereador Antônio Carlos
Mazzetti: 812/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se calçar área para
pedestre no canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, no cruzamento das Ruas
Vereador Geraldo Bernardini e José Vendramini, com acesso à Rua Prof. Cândido
Barbosa Filho. 813/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando conter o escoamento de água que parte da Rodovia Raposo Tavares e
segue para a Rua Prof. Cândido Barbosa Filho, defronte ao nº. 1.321, pois está
alagando várias residências do local. 819/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar placas de sinalização de trânsito "PARE" em todos os
cruzamentos da Rua Gonçalves Ledo – Parque Minas Gerais. 820/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Prof. Cândido Barbosa Filho – Parque Minas Gerais. 823/16 –
Requer informações a respeito do controle e fiscalização das instituições que prestam
serviços na área da saúde no âmbito do Município. 824/16 – Requer informações
sobre a possibilidade de se desenvolver estudos visando realizar melhorias nos
cruzamentos das Ruas Alberto Mori e José Vendramini, próximo ao nº. 342 – Parque
Minas Gerais. 825/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
estudos visando à construção de lombada na Rua Osório Alves da Silva, próximo ao
nº. 556 – Parque Minas Gerais. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz:
815/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de
velocidade ou lombofaixa na Rua Salvino de Souza Andrade, próximo ao nº. 492 –

Vila São Luís. 816/16 – Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 231/2016,
que requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade
ou lombofaixa na Rua João Ferreira, defronte ao portão da Associação de Moradores
de Bairros da Vila São Luiz. 817/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
providenciar recuo no canteiro central da Avenida Comendador José Zillo – Distrito
Industrial Dr. Hélio Silva -, defronte à Empresa Injex, para estacionamento de
bicicletas. 818/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Manoel Pessoa – Jardim Josefina.
826/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Avenida Comendador José Zillo – Distrito Industrial
Dr. Hélio Silva. 827/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Floriano da Silva – Vila
São Luiz. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 821/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias, manutenção ou troca de
lâmpadas em toda a extensão da Avenida Presidente Getúlio Vargas, principalmente
após o Fórum. 822/16 – Requer providências da Mesa Diretora para que seja
expedido ofício convidando a Sra. Jukarla Cassolari de Araújo, responsável pela UPA
"Dr. Hélio Migliari Filho", para comparecer a esta Casa de Leis, portando
documentos e prontuários, a fim de trazer esclarecimentos no caso do falecimento da
Auxiliar de Educação Infantil Aline Moraes. Requerimentos do Vereador José
Roberto Tasca: 810/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
balanção de concreto na Rua Padre Rui Cândido da Silva, próximo ao nº. 1.885.
828/16 - Requer informações sobre os valores pagos pela Prefeitura Municipal ao
Jornal Tribuna de Ouro, do ano de 2013 até a presente data. Na sequência, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos requerimentos de urgência
apresentados à mesa: Requerimento de Urgência nº. 829/2016 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº.15/2016 da Senhora Prefeita Municipal que
autoriza a Associação das Indústrias de Ourinhos e Região – AIOR-, a utilizar o
próprio municipal para a realização da 50ª. FAPI – Feira Agropecuária Industrial de
Ourinhos -, no período de 03 a 12 de junho de 2016 e dá outras providências.
Requerimento de Urgência nº. 830/2016 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº.20/2016 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 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 e dá
outras providências. Requerimento de Urgência nº. 831/2016 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei nº.19/2016 da Senhora Prefeita Municipal que
dispõe sobre Abertura de Crédito adicional Especial no valor de R$38.000.00 (trinta e
oito mil reais) e dá outras providências. Dando continuidade, o Segundo Secretário
realizou a leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicação do Vereador
Antônio Carlos Mazzetti: 51/16 – Solicita troca de lâmpada, com urgência, na Rua
José Pedroso, defronte ao nº. 354 – Parque Minas Gerais. 52/16 – Solicita troca de
lâmpada, com urgência, na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº. 1.510 –
Vila Sândano. Logo após, o Segundo Secretário realizou a leitura das Moções
apresentadas à mesa: Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 81/16 – De

congratulações ao Dr. Pedro Alcântara, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade ourinhense. 82/16 – De congratulações ao atleta e professor Xandão, do
CT Arena, pela vitória no evento Pancadão Fight MMA, realizado na cidade de
Pradópolis/SP. 90/16 – De pesar pelo falecimento da Sra. Aline Kely de Moraes.
91/16 – De congratulações ao Sr. Saulo Araújo Dauage, pela conquista do 1º. Lugar
no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. 92/16 – De congratulações ao Dr.
Aguillar Lara Cordeiro, pelos relevantes serviços prestados à comunidade ourinhense.
Moções do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 79/16 – De congratulações às
"EMEIS" Érico Veríssimo e Vinícius de Moraes, por realizarem projetos de educação
ambiental e alimentação saudável. 80/16 – De congratulações à empresa Colchões
Castor, pelo colchão ecológico Green Pocket e destaque no Prêmio Design
Sustentável na FEMUR 2016. 86/16 – De congratulações à Drogasil, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade ourinhense e região e pelos 80 anos de sua chegada
em Ourinhos, atendendo com muita satisfação, carinho e amor a cada ourinhense.
87/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Maia da Silva. 88/16 – De pesar
pelo falecimento do Sr. José Aparecido de Souza. 93/16 – De pesar pelo falecimento
do Sr. Francisco Geralde. 94/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. Geraldo Teodoro.
Moções do Vereador Aparecido Luiz: 84/16 – De pesar pelo falecimento do Sr.
João Marcos de Oliveira, conhecido como João Bilheteiro. 85/16 – De congratulações
e aplausos ao Sr. Edson Penezio Pavoa (Edinho), pelo torneio Sub 30, realizado no
Beco da Bola. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 89/16 – De congratulações
e aplausos à Equipe de Futsal Feminino Dental Ourinhos/Semespor Sub 19, pela
goleada da partida na semifinal do 33º. Jogos Abertos da Juventude. Moção dos
Vereadores Antônio Carlos Mazzetti e Aparecido Luiz: 83/16 - De congratulações
ao advogado Dr. Sandro Antônio da Silva, pelos relevantes serviços prestados à
população ourinhense. 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 deliberação do
plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em discussão os Requerimentos de nº.s 810 a 828/2016 e as Moções de nº. s 79 a
83, 85, 86, 89, 91 e 92/2016. Não havendo quem queira se manifestar, foram
colocados em votação e aprovados por unanimidade. A seguir, fizeram o uso da
palavra na Tribuna Livre os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Edvaldo
Lúcio Abel, Aparecido Luiz, Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias e
Antônio Carlos Mazzetti. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura do requerimento de urgência apresentado:
Requerimento de Urgência nº. 832/2016 que requer a constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI -, destinada a apurar irregularidades em licitações de
um grupo de empresas de Cambará no Paraná. A seguir, fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Lucas Pocay Alves da Silva, Salim Mattar e Flávio Luís
Ambrozim. Não havendo mais 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). Em seguida, o Senhor Presidente
Não havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou
em discussão o Requerimento nº. 829/16 proveniente do Vereador José Roberto
Tasca que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº.15/2016 da
Senhora Prefeita Municipal que autoriza a Associação das Indústrias de Ourinhos e
Região – AIOR-, a utilizar o próprio municipal para a realização da 50ª. FAPI – Feira
Agropecuária Industrial de Ourinhos -, no período de 03 a 12 de junho de 2016 e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação nominal e aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência,
o Senhor Presidente nomeou o Vereador Alexandre Araújo Dauage para atuar como
relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o espaço e tempo necessários 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 o Projeto de Lei nº.15/2016. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Logo após, o
Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 830/2016 de
autoria do Vereador José Roberto Tasca, que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº.20/2016 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 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 e dá
outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em
votação nominal e aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência,
o Senhor Presidente nomeou o Vereador Alexandre Florêncio Dias para atuar como
relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o espaço e tempo necessários 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 o Projeto de Lei nº 20/2016. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. A seguir, foi
colocado em discussão o Requerimento de Urgência nº. 831/2016 de iniciativa do
Vereador José Roberto Tasca que requer urgência especial de votação ao Projeto de
Lei nº.19/2016 da Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre Abertura de Crédito
adicional Especial no valor de R$ 38.000.00 (trinta e oito mil reais) e dá outras
providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação
nominal e aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o
Senhor Presidente nomeou o Vereador Antônio Carlos Mazzetti para atuar como
relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o espaço e tempo necessários 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 o Projeto de Lei nº 19/2016. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência,
o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº. 02/16 oriundo dos

Vereadores Lucas Pocay Alves da Silva, Silvonei Rodrigues, Inácio José Barbosa
Filho, Flávio Luís Ambrozim e Aparecido Luiz que dispõe sobre a prorrogação do
prazo de Comissão de Assuntos Relevantes, criada para verificar possíveis
irregularidades nos serviços prestados pelas empresas que realizaram, nos últimos 6
anos, pavimentação asfáltica, recapeamento, "tapa-buracos", bem como verificar as
medidas, qualidade e valores do material utilizado. Ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr.
Presidente realizou o sorteio com os nomes dos Vereadores para a constituição da
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI -, solicitada através do Requerimento de
Urgência nº. 832/16, destinada a apurar irregularidades em licitações de um grupo de
empresas de Cambará-PR. O Senhor Presidente solicitou a presença dos Vereadores
Alexandre Araújo Dauage, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, da Secretária
Cidinha e da Sra. Ivone, da GIAARO, para acompanharem o sorteio. Os Vereadores
sorteados para comporem a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI -, solicitada
através do Requerimento de Urgência nº. 832/16, foram: Edvaldo Lúcio Abel, Inácio
José Barbosa Filho, Lucas Pocay Alves da Silva, Aparecido Luiz, Silvonei Rodrigues,
Alexandre Araújo Dauage e Antônio Carlos Mazzetti. Não havendo matérias para
serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra livre os Senhores
Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Edvaldo Lúcio Abel e Alexandre Florêncio
Dias. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente agradeceu muito a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima Sexta
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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