ATA DA VIGÉSIMA 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 vigésimo sétimo dia do mês de junho 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 Vigésima 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 Ordinária e colocou em votação a Ata da 20ª. Sessão Ordinária,
aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios recebidos:
Comunicado nº.049965/2016 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO informando sobre
a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal destinados a garantir a
execução de Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Boletins Diários de Tesouraria da SAE nº.s 107 a 113/2016 referentes ao período de
13 a 21/06 de 2016. Convite da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
convidando todos os Vereadores dessa Casa de Leis a participarem da Sessão Solene
de entrega de Título de Cidadão Santa-Cruzense ao Excelentíssimo Doutor Dimas
Eduardo Ramalho, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os
ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da
casa. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas
à mesa as seguintes matérias: Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA), dos Vereadores
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Inácio José Barbosa Filho ao
Projeto de Lei nº. 14/2016 de iniciativa da Senhora Prefeita Municipal, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e
dá outras providências, que altera a redação do caput do Artigo 33. Emenda nº. 02
(ADITIVA), dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias,
Inácio José Barbosa Filho ao Projeto de Lei nº. 14/2016 de iniciativa da Senhora
Prefeita Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração
da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências, que acrescenta parágrafo
único no artigo 36. As matérias anunciadas serão deliberadas na ordem do dia da
presente sessão. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do
Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 960/16 - Requer informações sobre a

possibilidade de se aterrar a lateral da residência na Rua Ângelo Sedassari, ao lado do
nº 23. 961/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, com
urgência, plantio de grama na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho, defronte ao nº. 245,
lateral com a passarela – Parque Minas Gerais. 963/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar, com urgência, troca de lâmpada na Rua Prof. Cândido
Barbosa Filho, defronte ao nº. 225 – Parque Minas Gerais. 976/16 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, se há registro de casos de
crianças com microcefalia no Município, bem como quais providências são tomadas
quando diagnosticada a doença. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz:
954/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Aparecida Madeira Santos – Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 955/16 – Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar limpeza geral em boca de lobo na Rua Servidora Ester
Serrano da Silva – Conjunto Habitacional Caiuá. 956/16 - Requer informações sobre
a possibilidade de se instalar tampa em boca de lobo na Rua Servidora Ester Serrano
da Silva – Conjunto Habitacional Caiuá. 957/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar cobertura e bancos em ponto de ônibus na Rua Prof. José
Aparecido Gomes de Oliveira, ao lado do nº. 108 – Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini. 958/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Prof. José Aparecido
Gomes de Oliveira – Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini. 964/16 Requer informações sobre a empresa vencedora da licitação para reforma do
Terminal Rodoviário de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves. 966/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza na praça da
Rua Ângelo Peruci – Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau. 967/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua José Benedito Frederico – Jardim Anchieta. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 968/16 – Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Educação, sobre a possibilidade de se estudar a implantação de projeto
para organizar Núcleos de Ação para Eficiência Energética (NAEE) nas escolas,
visando a realização de ações de conscientização, engajamento e monitoramento em
eficiência energética e hídrica. 969/16 – Requer informações sobre a possiblidade de
se realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da
Rua Vereador Felismino Vieira – Jardim das Paineiras. 970/16 – Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à implantação de redutores de
velocidade na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios. 971/16 – Requer informações
sobre a possiblidade de se realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Vila São José. 972/16 – Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Vila São João. 973/16 – Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
do Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Requerimento do Vereador Inácio
José Barbosa Filho: 974/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se alterar
decreto do ex-prefeito que proibiu igrejas católicas e evangélicas de usarem o Teatro
Municipal. Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 952/16 – Requer

informações sobre a possibiidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua José Teixeira Penna – Nova Ourinhos. 953/16 – Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Serafim Signorini – Nova Ourinhos. 959/16 – Requer informações sobre quais são as
creches que ficarão de plantão nas férias letivas. 962/16 – Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Livino José de Oliveira – Jardim Vista Alegre. 965/16 – Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria
Pulcinelli Pelegrino. 975/16 – Requer informações sobre a limpeza do lago do
Hospital da Unimed. Logo após, o Segundo Secretário realizou a leitura das
Indicações apresentadas à mesa: Indicações do Vereador Antônio Carlos Mazzetti:
71/16 – Solicita troca de lâmpada, com urgência, na Rua Adolpho Alonso Ferreira,
próximo ao cruzamento com a Rua Gonçalves Ledo – Parque Minas Gerais. 72/16 –
Solicita troca de lâmpada, com urgência, na Rua Osório Alves da Silva, defronte ao
nº. 475 – Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Inácio José Barbosa Filho:
73/16 – Solicita poda de árvores e palmeiras situadas na Policlínica do Servidor
Público Municipal. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 70/16 – Solicita
reparos em guias e sarjetas na Rua Antônio Bonifácio, defronte ao nº. 09 – Jardim
Anchieta. Indicação do Vereador José Roberto Tasca 69/16 – Solicita limpeza de
terreno na Rua Afonso Ferrazoli, defronte ao nº. 252 – Jardim do Sol I. Em seguida, o
Segundo Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas à mesa: Moção do
Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 129/16 – De congratulações à Farmativa
Farmácia de Manipulação, por fazer parte do quadro empresarial de nossa cidade.
Moções do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 127/16 – De congratulações e aplausos
ao Deputado Estadual Mauro Bragato, pelo apoio e conquista das novas instalações
do escritório do IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual. 128/16 – De congratulações e aplausos à Prefeita Belkis Fernandes, pelo I
Fórum Cidade Tecnológica em Ourinhos e pelo prêmio "Prefeito Empreendedor".
131/16 – De congratulações e aplausos ao Deputado Federal Capitão Augusto, pelo
apoio e conquista na permanência do posto do Ministério do Trabalho em Ourinhos.
132/16 - De congratulações e aplausos ao atleta de karatê da SEMESPOR, José
Augusto de Oliveira Neto, pela conquista para integrar a seleção brasileira que
representará Ourinhos e o Brasil no Campeonato Sul-Americano, na cidade de
Cartagena, na Colômbia. Moção do Vereador José Roberto Tasca: 126/16 – De
congratulações às Sras. Jaqueline do Prado Barison e Suseli da Silva Sales
Domingos, atendentes do PSF "Luiz Sedassari", pelos excelentes trabalhos prestados
com dedicação e carinho aos moradores do Parque Pacheco Chaves e Jardim
Itamaraty, através do Programa Médico da Família. Moção dos Vereadores
Alexandre Araújo Dauage e Antônio Carlos Mazzetti: 130/16 – De pesar pelo
falecimento do Sr. Antônio Pimentel. Posteriormente, 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 952 a 976/2016 e as

Moções de nº.s 126 a 129, 131 e 132/2016. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores José Roberto Tasca, Inácio José Barbosa Filho e Alexandre Araújo
Dauage. Não havendo mais quem queira se manifestar, os requerimentos e as moções
foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente
informou que, com fundamento no Inciso 33, Parágrafo 118 da Lei Orgânica do
Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para responder as
informações solicitadas através dos requerimentos. Dando continuidade, fizeram o
uso da palavra na Tribuna Livre os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho,
Flávio Luís Ambrozim, Alexandre Florêncio Dias, Antônio Carlos Mazzetti,
Aparecido Luiz e Edvaldo Lúcio Abel. Em seguida, por questão de ordem, o
Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou ao plenário a suspensão do
intervalo regimental para dar continuidade aos trabalhos, aprovada por
unanimidade. Logo após, 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). Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão o Sr. Presidente
nomeou o Vereador 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, o projeto foi colocado em discussão. Ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que o Projeto de Lei nº. 14/2016 da
LDO inserido na ordem do dia desta sessão segue o estabelecido no Artigo 146 do
regimento interno. Antes de ser deliberado, e por terem sido apresentadas emendas à
refeida matéria, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Silvonei Rodrigues para atuar
como relator especial à Emenda nº.01 (MODIFICATIVA) e suspendeu a sessão pelo
espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do
parecer. Com o parecer favorável lido, foi colocado em discussão a Emenda nº.01
(MODIFICATIVA) de autoria dos Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Alexandre
Araújo Dauage e Alexandre Florêncio Dias ao Projeto de Lei nº. 14/2016. Fez o uso
da palavra o Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho. Ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, o
Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador Antônio Carlos Mazzetti para atuar como
relator especial à Emenda nº. 02 (ADITIVA) e suspendeu a sessão pelo espaço de
tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do parecer. Com o
parecer favorável lido, foi colocado em discussão a Emenda nº. 02 (ADITIVA) de
autoria dos Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Alexandre Araújo Dauage e
Alexandre Florêncio Dias ao Projeto de Lei nº. 14/2016. Ninguém querendo fazer uso
da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura da Emenda nº. 03

(MODIFICATIVA) apresentada ao Projeto de Lei nº. 14/2016. Realizada a leitura da
matéria, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Aparecido Luiz para atuar como relator
especial à Emenda nº.03 (MODIFICATIVA) e suspendeu a sessão pelo espaço de
tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do parecer. Com o
parecer favorável lido, foi colocado em discussão a Emenda nº.03 (MODIFICATIVA)
de autoria dos Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Alexandre Araújo Dauage e
Alexandre Florêncio Dias ao Projeto de Lei nº. 14/2016. Fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Inácio José Barbosa Filho. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Com a inserção das emendas
aprovadas, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 14/2016.
Ninguém querendo fazer 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, o Senhor Presidente agradeceu muito a
proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Vigésima Primeira
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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