ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA 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 primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas e vinte e seis 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 Terceira
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 22ª.
Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos ofícios
recebidos: Ofício 01498/2016 dos CORREIOS, informando sobre a rescisão do
Convênio entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Prefeitura
Municipal de Ourinhos, para a operacionalização da AGC Odilon. Ofício nº
224/2016/DA.EXP. da SAE, encaminhando cópia do Balancete Financeiro referente
ao mês de junho de 2016. Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nº. s 118 a 122,
referentes ao período de 28 de junho a 04 de julho de 2016. Em seguida, o Senhor
Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto
de Lei nº. 26/16 da Prefeita Municipal que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua Renato Dumont Souza Santos). Projeto de Lei nº. 27/16 da Prefeita Municipal
que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Ruben Souza Santos). Projeto de
Lei nº. 28/16 da Prefeita Municipal que altera dispositivo da Lei nº. 5.155, de 08 de
maio de 2007, que dispõe sobre a fixação de regras para a aprovação de projeto de
loteamento , condomínio, desmembramento, desdobro, unificação, edificações e do
"habite-se" e/ou "ocupe-se" e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 29/16 do
Vereador Inácio José Barbosa Filho que institui no Calendário Oficial do Município a
Festa da Nação Cristã. Projeto de Lei nº. 30/16 da Prefeita Municipal que autoriza a
utilização, pelo EXTREME MOTOR CLUBE, de próprio municipal para realização
do 18º. Moto Fest 2016 e dá outras providências. As matérias anunciadas serão
encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres,
conforme preceitua o regimento interno. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimentos do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.025/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para um melhor fluxo de

trânsito na passagem da linha férrea da Vila Margarida. 1.029/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação pública da
Rua João Rafael Bardi (Faé) – Jardim São Carlos. 1.030/16 - Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação pública da Rua Silvano
Chiaradia – Jardim Industrial. 1.041/16 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar melhorias na iluminação pública da Rua Issac Benatto. 1.042/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias asfálticas na Rua
Lídio Cassiolato. Requerimentos do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 1.023/16
- Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, com urgência, operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Barão do Rio Branco. 1.024/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar, com urgência, operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua 13 de Maio. 1.033/16 - Requer informações dos
governos federal, estadual e municipal a respeito dos encaminhamentos de pacientes
considerados "urgentes" da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" para internação na
Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, pois aquela não tem suporte
necessário para o tratamento, colocando vidas em riscos, visando evitar tragédias em
razão de recusas de internações ou tratamentos necessários. 1.035/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se recolher sujeiras, como folhas e galhos, na
Praça Bertulino Custódio – Parque Minas Gerais. 1.036/16 – Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à criação de um centro de
reabilitação para pessoas com necessidades especiais, no Município. 1.037/16 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza e desentupimento de
bocas de lobo na lateral do Mercado Municipal de Ourinhos. 1.039/16 - Requer
informações sobre a possibilidade de se erradicar árvore na Rua Olavo Ferreira de Sá,
defronte ao nº. 47 – Vila Boa Esperança – 2ª. Seção. 1.018/16 – Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº. 818/2016, que requer informações sobre a
possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Manoel Pessoa – Jardim Josefina. 1.019/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar cobertura e bancos em ponto de ônibus na Rua Lázaro
Amaro Moreira, defronte ao nº. 32 – Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 1.020/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar três
lombofaixas ou redutores de velocidade na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino – Vila
Califórnia. 1.021/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas
indicativas de velocidade na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino – Vila Califórnia.
1.022/16 – Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 388/2016, que requer
informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação pública no final
da Rua Sebastião Simião de Souza – Jardim São Judas -, rua que dá acesso à
passarela do Jardim Santos Dumont. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz:
1.014/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se construir lombofaixa ou
redutor de velocidade na Rua Prof. Jorge Herkrath, próximo ao nº 350 – Jardim
Josefina. 1.015/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura
de sinalização de solo em todos os cruzamentos da Rua Maria Pulcinelli Pelegrino –
Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. 1.018/16 - Reitera, em seu
inteiro teor, o Requerimento nº 818/2016, que requer informações sobre a

possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Manoel Pessoa - Jardim Josefina. 1.019/16 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar cobertura e bancos em ponto de ônibus na Rua Lázaro
Amaro Moreira, defronte ao nº 32 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini. 1.020/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar três
lombofaixas ou redutores de velocidade na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino - Vila
Califórnia. 1.021/16 - Requer informações sobre possibilidade de se instalar placas
indicativas de velocidade na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino - Vila Califórnia.
1.022/16 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 388/2016, requer
informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação pública no final
da Rua Sebastião Simião de Souza – Jardim São Judas Tadeu -, rua que dá acesso à
passarela do Jardim Santos Dumont. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.028/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se trocar a tampa da
boca de lobo na Rua José Felipe, próximo ao nº. 397 – Jardim Itamaraty-, que está
totalmente danificada. 1.031/16 – Requer informações sobre a possiblidade de se
realizar limpeza em boca de lobo na Rua José Felipe, próximo ao nº. 402 – Jardim
Itamaraty. 1.032/16 – Requer informações sobre a possiblidade de se recolher
galhada na Rua José Oliveira da Silva, próximo ao nº. 319 – Jardim Josefina.
1.034/16 – Requer informações sobre a possiblidade de se realizar reparos ou troca de
lâmpadas no poste de iluminação pública em toda a extensão da Rua Professor José
Aparecido Gomes de Oliveira. 1.038/16 – Requer informações sobre a possiblidade
de se realizar estudos inserindo projeto para implantação de vários Ecopontos no
Município. 1.040/16 – Requer informações sobre quais providências estão sendo
tomadas para atender a Lei nº. 5.086/2016, que institui o "Dia do Agente Comunitário
de Saúde", a ser comemorado no dia 10 de julho. Requerimentos do Vereador
Inácio José Barbosa Filho: 1.016/16 – Requer informações sobre qual será o
impacto financeiro consequente da paralisação da distribuidora de petróleo localizada
nas proximidades do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
1.026/16 – Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte,
sobre a possibilidade de se alterar o limite de velocidade máxima, em algumas vias da
cidade, para 55 km/h. Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca: 1.027/16 –
Requer informações sobre a possibiidade de se implantar lombofaixa ou outro redutor
de velocidade na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino – Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant -, próximo à creche. 1.043/16 – Requer informações sobre o
motivo da morosidade na instalação de iluminação pública na nova rua de acesso aos
Jardins Júlia, Esplendor e Santa Felicidade I e II. Requerimento do Vereador
Silvonei Rodrigues: 1.017/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Adelávio ZimmermannJardim Eldorado. Logo após, o Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações
apresentadas à mesa: Indicações do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 76/16 –
Solicita recolhimento de galhada, com urgência, na Rua Agostinho Paiva, defronte ao
nº. 48 – Parque Minas Gerais. 77/16 – Solicita operação "tapa-buracos", com
urgência, na Rua Vereador Geraldo Bernardini, defronte ao nº. 242 – Parque Minas
Gerais. Em seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas
à mesa: Moção do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 141/16 - De congratulações

ao Sr. Nivaldo Ferreira, pelos relevantes serviços prestados aos munícipes e à cidade
de Ourinhos. Moção dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Antônio Carlos
Mazzetti: 150/16 – De pesar pelo falecimento do Dr. Gilberto Bernardini. Moção do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 167/16 – De congratulações e aplausos ao Centro de
Treinamento SENAI de Ourinhos, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo
com toda a equipe em prol da qualificação de jovens e adultos para o mercado de
trabalho no Município. Moções dos Vereadores Flávio Luís Ambrozim e
Alexandre Araújo Dauage: 142 a 149/16 e 151 a 166/16 – De congratulações aos
Doutores, novos advogados, pela conquista da Carteira de Identidade Profissional,
junto à OAB - 58ª Subseção de Ourinhos: Andressa Levatti Quadros Maciel; Arley de
Assis Lopes; Bruna Gomes dos Santos; Caio Fortes de Alcântara Santos; Caroline
Toalhares Bordinhon; Daniele Alves da Silva; Edson Nilo dos Santos Júnior; Flavia
Cristina Vignoli Ribeiro; Mayra Simionato Tondato; Murilo Gilberto Moreira; Paula
Marzenta; Tatiane Pereira da Silva Xavier; Tiago Pedrofeza da Silva; Vanessa da
Silva Pereira Sinovate; Victor Guilherme Costacurta; Vinicius Andre Ferreira Lima;
Gabriela Gonçalves Biscai; Geanna Moraes da Silva; Gisele Segantini Pereira Faria;
José Airton de Moraes; Karine Silva de Luca; Luiz Augusto da Silva; Marcos
Vinicius da Rosa; Matheus Lima Pedroso. A seguir, O Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário a leitura do Parecer da Comissão Permanente de Finanças e
Orçamentos, Processo TC nº 1763/0262012. Em razão de manifestações de
populares no plenário da Câmara, o Sr. Presidente interrompeu a sessão por 10
minutos. 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). 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. 1.014 a 1.043/2016 e as Moções de nº. s 141 a
149 e 151 a 167/2016. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Inácio José
Barbosa Filho e Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais orador inscrito,
o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e
declarou encerrada esta Vigésima Terceira Sessão Ordinária. Para constar o que
ocorreu, lavrou-se a 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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