ATA DA DÉCIMA 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 trigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e
dez 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 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,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Roberto Tasca, Salim Mattar e
Silvonei Rodrigues (nove Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária e colocou em votação as atas
das 15ª e 16ª Sessões Ordinárias, aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem,
o Senhor Vereador Alexandre Araújo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento da Sra. Flávia Pasqueta de Freitas. Em seguida, os Senhores Vereadores
Inácio José Barbosa Filho e Lucas Pocay Alves da Silva solicitaram a consignação de
suas presenças. Logo após, 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: Boletins Diários da Tesouraria da SAE
nº.s 71 a 82/2016, referentes ao período de 18 de abril a 05 de maio de 2016.
Comunicado nº. CM044381/2016 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO informando
sobre a liberação de recursos financeiros à Prefeitura, destinados a garantir a
execução de Programas do Fundo Nacional da Educação. Ofício nº. 036/16 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS encaminhando
relatório resumido da execução orçamentária do 2º Bimestre de 2016 e sua
publicação. 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 realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 833/16 - Requer
informações a respeito das condições atuais do aterro sanitário do Município.
Requerimentos do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 835/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias asfálticas em ponto de
ônibus na Rua José Luiz Lemos Medalha, defronte ao nº. 635 – Parque Minas Gerais.
836/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar cobertura e
bancos padronizados em ponto de ônibus na Rua José Luiz Lemos Medalha, defronte
ao nº. 635 – Parque Minas Gerais. 837/16 - Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se contratar uma empresa especializada
para a realização de controle de infecção hospitalar microbiológica, na UPA "Dr.

Hélio Migliari Filho" e na Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos.
838/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar cobertura e
bancos padronizados em ponto de ônibus na Rua Wagner Geraldo Martins Tavares,
defronte ao nº. 24 – Jardim São Carlos. 844/16 – Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar melhorias no asfalto defronte ao ponto de ônibus
localizado na Rua Wagner Geraldo Martins Tavares – Jardim São Carlos. 847/16 –
Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de
solo no cruzamento das Ruas José Pedroso e Prof. Cândido Barbosa Filho, defronte
ao nº. 61 – Parque Minas Gerais. 848/16 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar roçada e limpeza nas proximidades do Córrego Água das Furnas, no
final da Rua Mário Baccili, de fundo com o nº. 151 – Vila Operária. 849/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se terminar construção de guias e sarjetas na
Rua Prof. Cândido Barbosa Filho, no trecho entre os nº.s 1.085 e 1.371 – Parque
Minas Gerais. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 839/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Salvino de Souza Andrade – Vila São Luiz. 840/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Pedro Toloto – Jardim Anchieta. 841/16 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Enfermeiro José Augusto Ribeiro – Vila Christoni. 842/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Bartholomeu Diaz Martinêz – Vila Christoni. 843/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar roçada e limpeza no NEI "Vereador Carlos Ferreira
Felipe", localizado na Rua Eduardo Peres - Vila Christoni. 845/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo na rua
Eduardo Peres, defronte ao NEI "Vereador Carlos Ferreira Felipe" - Vila Christoni.
846/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Capitão Pedro Moreira Coppietrs – Jardim
Industrial. Requerimento do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva: 834/16 Requer informações sobre a possibilidade de se implantar lombofaixa ou quebramolas na Rua João Ferreira, próximo ao nº. 524 – Vila São Luiz. Em seguida, o
Segundo Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas à mesa: Moção do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 95/16 – De congratulações ao Studio KS, por
completar um ano como parte do parque empresarial de Ourinhos. Moções do
Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 96/16 – De congratulações à Associação
Forense Esporte Lazer -AFOEL -, por completar 25 anos de sua fundação, a todos os
seus idealizadores e toda a diretoria que passaram por ali, sempre visando o bem de
seus funcionários, associados, convidados e autoridades para o lazer. 99/16 – De
pesar pelo falecimento da Sra. Josefina Matos de Oliveira. Moções do Vereador
Inácio José Barbosa Filho: 97/16 – De congratulações ao Pastor Cristiano Peres,
pelos 11 anos da Igreja Remidos em Cristo, no Município. 98/16 – De congratulações
à Pastora Odete Jabur, pelos 51 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, no
Município. Logo após, 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 833 a 849/2016 e as Moções de nº. 95 a
98/2016. Ninguém querendo se manifestar, foram colocados em votação e aprovados
por unanimidade. A seguir, fez o uso da palavra na Tribuna Livre o Senhor Vereador
Edvaldo Lúcio Abel. Não havendo mais orador inscrito para o uso da Tribuna
Livre, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário a continuidade
dos trabalhos com a suspensão do intervalo regimental, aprovada por
unanimidade. Na sequência, fez o uso da palavra livre o Senhor Vereador Inácio
José Barbosa Filho. Não havendo mais quem queira se manifestar, o Sr. Presidente
agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Décima 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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