ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA 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 julho 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 Segunda 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 (dez Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão
Ordinária e colocou em votação a Ata da 21ª. Sessão Ordinária, aprovada por
unanimidade. Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios recebidos: Ofícios provenientes da
PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº s 1.995/2015; 589,
807, 833, 862, 863, 879, 880 e 898/2016 do Vereador Alexandre Araújo Dauage;
Requerimento nº 576/2016 do Vereador Alexandre Florêncio Dias; Requerimentos nº
s 700, 701, 702, 729, 730, 734, 784, 785, 786, 787, 823, 835, 836, 838, 844, 848, 849,
855, 856, 857, 870, 871, 874, 875, 892, 896, 909, 910, 911 e 919/2016 do Vereador
Antônio Carlos Mazzetti; Requerimentos nº. s 839, 840, 843, 846, 851, 852, 853, 854,
865, 866, 867, 868, 882, 883, 889, 890, 891, 897, 899, 900, 901, 917, 934, 936, 938,
939 e 940/2016 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº s 66, 161, 653, 861,
884, 885, 886, 893, 894, 895, 908, 922, 923, 924, 925 e 929/2016 do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº s 504, 731, 754 e 859/2016 do Vereador
Flávio Luís Ambrozim; Requerimentos nº s 658, 758, 858, 876 e 877/2016 do
Vereador Inácio José Barbosa Filho; Requerimentos nº s 529, 881, 948 e 949/2016 do
Vereador José Roberto Tasca; Requerimentos nº s 227, 591 e 878/2016 do Vereador
Lucas Pocay Alves da Silva. Ofício SMPF/Contabilidade 512/2016 da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, encaminhando tabela
informativa sobre recursos recebidos da União em maio de 2016. Comunicado nº
CM055611/2016 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, informando sobre a liberação
de recursos financeiros ao Município, destinados a garantir a execução de programas
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Boletins Diários de Tesouraria
da SAE de nº. s 114 a 117, referentes ao período de 22 a 27 de junho de 2016. Por
questão de ordem, solicitou um minuto de silêncio o Senhor Vereador Alexandre
Araújo Dauage pelo falecimento da Dr. Gilberto Bernardini. Dando prosseguimento,
o Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:

Projeto de Lei Complementar nº. 13/2016 de iniciativa da Senhora Prefeitura
Municipal que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município – PGM e
dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº. 02/16 do Vereador
Alexandre Araújo Dauage que institui o Diploma Comemorativo a ser outorgado à
AFOEL – Associação Forense Esporte Lazer -, pelo transcursos dos 25 anos de
Fundação. Projeto de Resolução nº. 03/16 dos Vereadores Lucas Pocay Alves da
Silva, Edvaldo Lúcio Abel e Aparecido Luiz que dispõe sobre a prorrogação do prazo
da Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a obter e analisar as prestações de
contas das 48 ª e 49ª Feiras Agropecuárias e Industriais de Ourinhos, realizadas nos
anos de 2014 e 2015, conforme previsto pelas Leis nº.s 6.082/2014 e 6.223/2015.
Projeto de Resolução nº. 04/16 de iniciativa dos Vereadores Inácio José Barbosa
Filho, Alexandre Araújo Dauage e Antônio Carlos Mazzetti que dispõe sobre a
prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada para averiguar e
fiscalizar os termos de convênio, contratos, parcerias e respectivos aditivos, firmados
entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a Associação das Indústrias de Ourinhos e
Região – AIOR-, especialmente vigentes entre 2010 e 2015. Projeto de Resolução
nº. 05/16 dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Aparecido Luíz e Antônio Carlos
Mazzetti que dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos
Relevantes, criada para investigar e fiscalizar as doações de terrenos a empresas no
Distrito Industrial "Oriente Mori", efetuadas pela Administração Municipal. As
matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres, excetos os Projetos de Resolução nº.s 03, 04 e 05/2016 que
serão deliberados na presente sessão, conforme preceitua o regimento interno. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
pareceres favoráveis emitidos aos projetos em tramitação: Parecer favorável da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.17/2016 que dispõe sobre
alteração do Artigo 19 do 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. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei Complementar nº.11/2016 que dispõe sobre a criação do Núcleo de Educação
Infantil "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos" e dá outras providências. Parecer
favorável da Comissão de Educação, Esporte, Saúde, Cultura e Assistência Social ao
Projeto de Lei Complementar nº.11/2016 que dispõe sobre a criação do Núcleo de
Educação Infantil "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos" e dá outras providências.
Parecer favorável da Comissão de Educação, Esporte, Saúde, Cultura e Assistência
Social ao Projeto de Lei nº.17/2016 que dispõe sobre alteração do Artigo 19 do 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. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Salim Mattar solicitou a consignação de sua presença. Logo
após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 984/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
lombofaixa na Rua Rio de Janeiro , 458 – próximo à escola GSP Idiomas. 985/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza em terreno
localizado na Rua José Netto – Jardim Vale Verde. 986/16 - Requer informações

sobre quanto a Prefeitura Municipal gastou com tendas e transformadores na FAPI –
Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos -, nos últimos 6 anos. 1.006/16 - Requer
informações sobre a possibilidade do horário das creches municipais se esntender
após as 18 horas. Requerimentos do Vereador Alexandre Florêncio Dias: 988/16 –
Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de
se disponibilizar mais vagas para atendimento de médico pediatra na UBS "Dr. Hélio
Migliari". 989/16 – Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Obras, sobre
a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua Brasil – Vila Perino - ,
pois é uma via de importante acesso para quem reside nos bairros abaixo da Rodovia
Raposo Tavares e necessitam se deslocar ao centro da cidade. 990/16 – Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o atendimento ao abaixoassinado dos munícipes que realizam tratamento de saúde na UNESP, em Botucatu, e
solicitam veículo com mais conforto para suas viagens. 991/16 – Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de voltar a
disponibilizar atendimento de odontopediatria na UBS "Dr. Hélio Migliari".
Requerimentos do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 977/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza, varrição e retirada de terra
em guias e sarjetas na Rua José Maia de Oliveira – Vicentino -, no trecho defronte
aos nº.s 332 a 470 – Parque Minas Gerais. 978/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se substituir lâmpadas com melhor capacidade de iluminação em
toda a extensão da Rua Marcelo Caldara – Parque Minas Gerais. 982/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à colocação de
postes de iluminação na Rua Moacir Cassiolato, próximo ao cruzamento com a Rua
Dr. Roberto Abrahão Abujamra – Parque Minas Gerais. 983/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias em boca de lobo para conter os
constantes alagamentos nas residências da Rua Moacir Cassiolato, próximo ao nº.
805 – Parque Minas Gerais. 992/16 – Requer informações, junto à Secretaria
Municipal de Obras sobre a possibilidade de se transferir a academia da saúde, do
cruzamento da Avenida Henrique Migliari nº. 495 com a Rua Alberto Mori, para a
Praça Bertulino Custódio nº.110. 1.003/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se substituir lâmpadas por outras com maior capacidade de
iluminação em toda a extensão da Rua Augusto Meneses da Costa – Jardim
Independência. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 995/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se ampliar o estacionamento do AME "Dr.
Paulo César Saldanha Rodrigues". 996/16 - Requer informações sobre a possibilidade
de se substituir os bancos da Praça Dr. Hermelino Agnes de Leão. 997/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar placa indicativa de velocidade na
Rua Hermínio Joaquim dos Remédios. 998/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar academia da saúde na Praça Miguel Mofarrej (Praça do
Caló). 999/16 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre
quais são as verbas estaduais destinadas à Associação Santa Casa de Misericórdia de
Ourinhos, no período de janeiro a junho de 2016, mês a mês, especificando as áreas e
os respectivos valores repassados. 1.000/16 – Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº. 40/2016, que requer informações sobre a possibilidade de se
implantar três lombofaixas ou outro redutor de velocidade na Rua Hermínio Joaquim

dos Remédios. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 993/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" ou
recapeamento asfáltico em toda a extensão do Jardim Eldorado. 994/16 – Requer
informações sobre a possiblidade de se implantar Projeto de Diagnóstico dos
Equipamentos Públicos, com o objetivo de se realizar vistorias nas condições do
estado de conservação dos equipamentos da Prefeitura, próprios ou alugados, a fim
de se estabelecer prioridades e plano de ação para sua conservação, obras ou
reformas. Requerimento do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 987/16 – Reitera,
em todos os expressos termos, o Requerimento nº. 1.211/2015, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir duas bocas de lobo na Rua José
Justino de Carvalho, sendo uma defronte ao nº. 986 e a outra a, aproximadamente,
dez metros acima, visto que há mais de um ano se espera soluções e nada foi
resolvido. Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 979/16 – Requer
informações sobre a possibiidade de se realizar limpeza em boca de lobo na Rua
Antônio Cito, defronte ao nº. 203 – Conjunto Habitacional Caiuá. 980/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza em boca de lobo na Rua
Sebastiana Corrêa do Amaral, defronte ao nº. 190 – Núcleo Habitacional "Asise
Chequer Nicolau". 981/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se erradicar
árvore na Rua Sebastiana Corrêa do Amaral nº. 242 – Núcleo Habitacional "Asise
Chequer Nicolau". 1.001/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se
construir boca de lobo na Rua Antônio Caetano Chaves, próximo ao nº.10. 1.004/16 –
Requer a retirada do Projeto de Lei nº. 68/2015, da pauta dos trabalhos legislativos.
1.005/16 – Requer a retirada do Projeto de Lei nº. 23/2016, da pauta dos trabalhos
legislativos. 1.007/16 – Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de
Ourinhos, a respeito da possibilidade de se acrescentar pontos e rotas de ônibus
circular nos Jardins Esplendor, Júlia e Santa Felicidade I e II. 1.010/16 – Encaminha
minuta de projeto de lei que dispõe sobre monitoramento da qualidade das caixas de
areia em propriedades, públicas ou privadas, e dá outras providências. 1.011/16 –
Encaminha minuta de projeto de lei que dispõe sobre pintura refletiva nas rotatórias
do Município. Requerimentos do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva: 1.008/16
– Requer informações e providências a respeito do depósito do material de
reciclagem, situado nas proximidades da Rua 04 nº.33 – Jardim Paris. 1.009/16 –
Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde em área
da Rua Abrahão da Silva Cabral, em frente ao nº. 280 – Jardim Brilhante.
Requerimento dos Vereadores José Roberto Tasca e Alexandre Araújo Dauage:
1.002/16 - Requer informações sobre se as câmeras da Associação Comercial e
Empresarial de Ourinhos – ACE -, instaladas no centro da cidade, estão funcionando,
bem como se existe a possibilidade de se fazer uma parceria com a Prefeitura
Municipal para realizar monitoramento no local e proporcionar segurança aos
comerciantes. Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos
de Urgência apresentados: Requerimento de Urgência nº. 1.012/2016 proveniente
do Vereador Alexandre Araújo Dauage que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Decreto Legislativo nº. 02/2016 que institui o Diploma Comemorativo
outorgado à AFOEL - Associação Forense Esporte e Lazer -, pelo transcursos dos 25
anos de Fundação. Requerimento de Urgência nº. 1.013/2016 que requer urgência

especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº. 13/2016 que institui a Lei
Orgânica da Procuradoria Geral do Município – PGM -, e dá outras providências. A
seguir, o Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas:
Indicações do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 74/16 – Solicita troca de
lâmpada, com urgência, na Rua Ângelo Sedassari, defronte ao nº. 591 – Vila Boa
Esperança – 2ª. Seção. 75/16 – Solicita recolhimento de galhada na Rua Agostinho
Paiva, defronte ao nº. 560 – Parque Minas Gerais. Dando continuidade, o Segundo
Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas à mesa: Moção do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 139/16 – De congratulações ao Sr. Fernando Laino, pelo
excelente trabalho realizado como corretor de imóveis em Ourinhos e região. Moções
do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 135/16 – De pesar pelo falecimento da Sra.
Valdilena Alexandre Cardoso. 136/16 – De congratulações ao Sr. Flávio Camargo
Leme, pelos seis anos como médico veterinário, prestando relevantes serviços à
população ourinhense e região. 137/16 – De congratulações à Sra. Bruna Muniz
Sanches, pelos seis anos como médica veterinária, prestando relevantes serviços à
população ourinhense e região. 138/16 – De congratulações ao Dr. Patrick Alexander
Wachchls, pelos grandes serviços prestados à população ourinhense, com muita
dedicação vindo ao encontro da necessidade do povo mais humilde e sobrando
dedicação para o próximo. Moção do Vereador Aparecido Luiz: 140/16 – De
congratulações e aplausos à Sra. Ana Cláudia Libâneo, proprietária da Academia
Maromba Fitness, pelos dois anos fazendo parte do quadro empresarial do Município.
Moções do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 133/16 – De congratulações e aplausos
ao Ambulatório Médico de Especialidades de Ourinhos – AME- pelo excelente
atendimento e trabalho nos tratamentos dos pacientes de Ourinhos e região. 134/16 –
De congratulações e aplausos ao Poupatempo Ourinhos, pelo excelente atendimento e
formidável trabalho desenvolvidos em prol da população de Ourinhos e região. 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. 977 a 1.006, 1.011 e 1.012/2016 e as Moções de nº. S 133,
134 e 136 a 140/2016. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Alexandre
Araújo Dauage e José Roberto Tasca. Não havendo mais quem queira se manifestar,
os requerimentos e as moções foram colocados em votação e aprovados por
unanimidade. Na sequência, o Senhor 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 requisitadas através dos
requerimentos. Dando continuidade, fizeram o uso da palavra na Tribuna Livre os
Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho e José Roberto Tasca. Em seguida, 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). Na sequência, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 1.012/2016, de procedência do
Vereador Alexandre Araújo Dauage que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Decreto Legislativo nº. 02/2016 que institui o Diploma Comemorativo
outorgado à AFOEL - Associação Forense Esporte e Lazer -, pelo transcursos dos 25
anos de Fundação. Ninguém querendo se manifestar, o Sr. Presidente colocou em
votação nominal, aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência,
o Sr. Presidente nomeou o Vereador Flávio Luís Ambrozim 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 se manifestar, o Sr.
Presidente solicitou aos funcionários da secretaria que distribuíssem as cédulas de
votação aos Senhores Vereadores. Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse a chamada de votação dos Senhores Vereadores
para depositarem o voto na urna. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a
presença dos Senhores Vereadores Antônio Carlos Mazzetti, Aparecido Luiz e
Silvonei Rodrigues para acompanharem a apuração do votos, cujo resultado foi a
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº. 02/2016. Logo após, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 1.013/2016, procedente do
Vereador Alexandre Araújo Dauage que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº. 13/2016 que institui a Lei Orgânica da Procuradoria
Geral do Município – PGM -, e dá outras providências. Ninguém querendo se
manifestar, o Senhor Presidente colocou em votação nominal, aprovado por
unanimidade. 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, o projeto foi colocado
em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação
nominal e aprovado por unanimidade. Em seguida, para deliberar o Projeto de Lei
Complementar nº. 36/2015, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Salim Mattar
para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o espaço de
tempo necessário à elaboração do respectivo parecer. Por questão de ordem, o Sr.
Aparecido Luiz solicitou o adiamento da discussão e votação ao Projeto de Lei
Complementar nº. 36/2015 por 14 sessões ordinárias. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Flávio Luís Ambrozim solicitou que o adiamento da discussão e votação ao
Projeto de Lei Complementar nº. 36/2015 por 1 sessão ordinária. Por questão de
ordem, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Aparecido Luiz, Inácio José
Barbosa Filho, Alexandre Araújo Dauage e Edvaldo Lúcio Abel. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador Flávio Luís
Ambrozim, que obteve três votos favoráveis. Na sequência, o Sr. Presidente colocou
em deliberação do plenário o pedido do Vereador Aparecido Luiz, que obteve sete
votos favoráveis ficando assim adiados a discussão e votação ao ao Projeto de Lei

Complementar nº. 36/2015 por 14 sessões ordinárias. Logo após, fez o uso da palavra
para justificativa de voto o Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho. Na sequência, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº. 03/16 de autoria
dos Vereadores Lucas Pocay Alves da Silva, Edvaldo Lúcio Abel e Aparecido Luiz
que dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes,
destinada a obter e analisar as prestações de contas das 48 ª e 49ª Feiras
Agropecuárias e Industriais de Ourinhos, realizadas nos anos de 2014 e 2015,
conforme previsto pelas Leis nº.s 6.082/2014 e 6.223/2015. Fez o uso da palavra o
Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº. 04/16 de iniciativa dos
Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Alexandre Araújo Dauage e Antônio Carlos
Mazzetti que dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos
Relevantes, criada para averiguar e fiscalizar os termos de convênio, contratos,
parcerias e respectivos aditivos, firmados entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e
a Associação das Indústrias de Ourinhos e Região – AIOR-, especialmente vigentes
entre 2010 e 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Resolução nº. 05/16 de iniciativa dos Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel, Aparecido Luíz e Antônio Carlos Mazzetti que dispõe sobre a
prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, criada para investigar e
fiscalizar as doações de terrenos a empresas no Distrito Industrial "Oriente Mori",
efetuadas pela Administração Municipal. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador
Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na ordem do dia, fizeram o uso da palavra livre para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Antônio Carlos Mazzetti 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 Vigésima Segunda 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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