ATA DA TRIGÉSIMA 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
Vice-Presidente: Silvonei Rodrigues
Secretários: Inácio José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazzetti
Ao terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas e vinte e nove 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 Trigésima 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, 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 as Atas
das 36ª. Sessão Ordinária e 6ª. Sessão Extraordinária, aprovadas por unanimidade.
Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura
dos resumos dos ofícios recebidos: Mensagem nº. 10 GB 067/910/16 do 10º.
GRUPAMENTO DE BOMBEIROS encaminhando nota de imprensa que comunica
que a Capitã de Polícia Militar Sra. Lidiara Beatriz é a nova Comandante do 2º. SubGrupamento dos Bombeiros, que compreende as cidades de Assis, Paraguaçu
Paulista, Cândido Mota, Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. Ofício da
CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Nº. 052/16 encaminhando relatório da Aplicação do Ensino e, em
especial, os recursos do FUNDEB e recursos próprios referentes ao terceiro trimestre
de 2016. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na
secretaria da casa. Na sequência, o Sr. Presidente comunicou que foram apresentadas
à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 50/16 oriundo da Senhora Prefeita
Municipal que dispõe sobre a desafetação de imóveis e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 51/16 de procedência do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua José Lúcio de Carvalho). Projeto de Lei nº.
52/16 de iniciativa do Vereador Inácio José Barbosa Filho que dispõe sobre a
obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas
para internações nas unidades de saúde do município há mais de 24 horas. Projeto de
Lei Complementar nº. 19/16 oriundo da Mesa Diretora que dispõe sobre a
instituição do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Ourinhos e dá
outras providências. Projeto de Resolução nº 09/16 de autoria dos Vereadores Inácio
José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazzetti que dispõe sobre a criação de
Comissão de Assuntos Relevantes destinada a investigar possíveis irregularidades
cometidas pela Associação dos Produtores Rurais do Bairro Ribeirão Grande, em

relação à agricultura familiar, conforme denúncia do CAE – Conselho Municipal de
Alimentação Escolar. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões
competentes para seus respectivos pareceres, exceto o Projeto de Resolução nº 09/16
que será deliberado na Ordem do Dia da presente sessão, conforme preceitua o
regimento interno. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do parecer favorável emitido ao projeto em tramitação: Parecer
favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 48/2016
de iniciativa do Vereador Salim Mattar que dispõe de denominação do próprio
municipal (Unidade de Saúde da Família Vereador Adilson Ramon Monteiro
Rodrigues). Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.210/16 – Requer informações sobre o
motivo das Auxiliares de Creche receberem a GAE - Gratificação de Atividade
Especial – e as Auxiliares de Limpeza não receberem. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.203/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Serafim Signorini – Nova
Ourinhos. 1.204/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Garcia Leal – Nova
Ourinhos. 1.206/16 – Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 852/2016, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias asfálticas em toda a
extensão da Rua Antônio Zaki Abucham – Jardim Ouro Fino. 1.208/16 – Requer
informações sobre quais ações estão sendo implantadas para enfrentar e conter o
aumento de casos, entre os idosos e jovens, do vírus HIV. 1.209/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Ângelo Silva – Nova Ourinhos. Requerimento do Vereador Flávio
Luís Ambrozim: 1.207/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
redutor de velocidade na Rua Arlindo Bellei, próximo ao nº. 168 – Jardim Itamaraty.
Requerimentos do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 1.199/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar lombada na Rua Maria Pulcinelli
Pelegrino, 115 – Jardim Flamboyant -, próximo ao NEI "Dulcinéia Aparecida
Silvestrini Martins". 1.202/16 – Requer informações da Secretaria Estadual de
Habitação sobre o andamento da inscrição do município de Ourinhos no Programa
"Cidade Legal". 1.205/16 – Requer informações sobre o gasto mensal com a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos nos últimos 36 meses. Requerimentos
do Vereador José Roberto Tasca: 1.200/16 – Requer informações sobre a
posssibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Maria
Pires Christoni, no cruzamento com a Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho –
Vila Nova Christoni. 1.201/16 – Requer informações sobre a posssibilidade de se
realizar pintura de sinalização de solo na Rua Maria Travagini Christoni, no
cruzamento com a Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho – Vila Nova
Christoni. Em seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura da Moção apresentada
à mesa: Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 228/16 – De congratulações e
aplausos ao Sr. Edson Luís Piroli, Professor da Unesp de Ourinhos, pelo lançamento
do Livro "Água: por uma nova relação", pela Paco Editorial. 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. Por questão de ordem, o
Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou destacado do requerimento nº.
1.205/16. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão os
Requerimentos de nº. S 1.199 a 1.210/2016, com exceção do requerimento
destacado nº.1.205, e a Moção nº. 228/2016. Não havendo quem queira se
manifestar, os requerimentos e as moções foram colocados em votação e aprovados
por unanimidade. 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 solicitadas através dos requerimentos.
Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em discussão o Requerimento nº.
1.205/16. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Inácio José Barbosa Filho. Não
havendo mais quem queira se manifestar, o requerimento nº. 1.205/16 foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade. Logo após, fizeram o uso da tribuna livre os
Senhores Edvaldo Lúcio Abel, José Roberto Tasca e Inácio José Barbosa Filho. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a suspensão do
intervalo regimental para o prosseguimenro dos trabalhos. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador, aprovado por
unanimidade. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse nova
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). Havendo número legal e estando na ordem do dia, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Resolução nº 09/16. Fizeram o uso da palavra os
Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Lucas Pocay Alves da Silva e
Antônio Carlos Mazzetti. Não havendo mais quem queira se manifestar, o Projeto de
Resolução nº 09/16 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Aprovado
o Projeto de Resolução nº 09/16, o Senhor Presidente designou os Senhores
Vereadores Antônio Carlos Mazzetti, Inácio José Barbosa Filho, Aparecido Luiz,
Alexandre Florêncio Dias e Alexandre Araújo Dauage como componentes para essa
Comissão de Assuntos relevantes destinada a investigar possíveis irregularidades
cometidas pela Associação dos Produtores Rurais do Bairro de Ribeirão Grande em
relação à Agricultura Familiar conforme denúncia do CAE - Conselho Municipal de
Alimentação Escolar. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão a votação o
relatório final do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI -, constituída
pelo Requerimento nº. 832/2016, destinada a apurar irregularidades em licitações de
um grupo de empresas de Cambará/PR e Jacarezinho/PR. Fez o uso da palavra o Sr.
Vereador Inácio José Barbosa Filho. Não havendo mais quem queira se manifestar foi
colocado em votação o relatório final da CPI, aprovado por unanimidade. Não
havendo 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
Araújo Dauage. Não havendo mais orador inscrito para uso da palavra, o Senhor

Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Trigésima 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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