ATA DA QUADRAGÉSIMA 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
Vice-Presidente: Silvonei Rodrigues
Secretários: Inácio José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazzetti
Ao vigésimo oitavo 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
Quadragésima 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 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 (dez Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor
Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos do jovem Matheus Trindade e da Roberta Moraes. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou em votação a Ata da 40ª. Sessão Ordinária, aprovada por
unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário a leitura dos resumos dos ofícios recebidos: Ofício nº. 303/16 da SAE
encaminhando cópias das portarias 81 e 83 a 126/16 bem como processos de
compras e serviços do mês de outubro de 2016. Convite do SR. PAULO SKAFF –
PRESIDENTE da FIESP do SESI – SP, para os espetáculos que serão apresentados
nos dias 02 e 03 de dezembro no SESI de Ourinhos. Ofício nº.1.220/21/2016 da
PREFEITURA MUNICIPAL de OURINHOS encaminhando cópia da documentação
referente ao convênio com a Associação Protetora de Animais Silvestres de Assis –
APAS -, visando a proteção da fauna silvestre no Município de Ourinhos. Boletins
Diários de Tesouraria da SAE nº.s 208 a 215/2016 referentes ao período de 09 a 22 de
novembro de 2016. Ofício da SECRETARIA MUNICIPAL de PLANEJAMENTO e
FINANÇAS nº. 053/16 encaminhando cópia/relatório resumido da execução
orçamentária do 5º. Bimestre de 2016, bem como a sua publicação. Os ofícios que
foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa.Logo
após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a investigar e fiscalizar
as doações de terrenos e empresas do Distrito Industrial Oriente Mori. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou a dispensa da leitura do
relatório, aprovada pelo plenário por unanimidade. Em seguida, por questão de
ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Na sequência, o Sr.
Presidente comunicou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de
Decreto Legislativo nº. 03/16 de autoria do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva
que concede título de "Cidadão Ourinhense" ao Deputado Federal Walter Shindi

Ihoshi. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio
Abel. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos pareceres favoráveis emitido aos projetos em tramitação: Parecer
favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação à Emenda nº. 01/2016
(MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei nº. 98/2015 que dispõe sobre a qualificação de
entidades como organizações sociais, a criação do programa municipal de
publicização e dá outras providências que altera a redação da alínea A do Inciso 1º do
artigo 3º. bem como do artigo 19. Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça
e Redação à Proposta de Emenda nº. 01/2016 da Lei Orgânica do Município, após
realizar as indispensáveis análises, bem como consulta ao departamento jurídico da
casa, a respeito da matéria supra de iniciativa dos Vereadores Inácio José Barbosa
Filho, Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias e Antônio Carlos
Mazzetti quer dispõe sobre alteração no artigo 272 da Lei Orgânica do Município de
Ourinhos. Parecer favorável do relator da Comissão de Finanças e Orçamentos à
Proposta de Emenda nº. 01/2016 da Lei Orgânica do Município, após realizar as
indispensáveis análises, bem como consulta ao departamento jurídico da casa, a
respeito da matéria supra de iniciativa dos Vereadores Inácio José Barbosa Filho,
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias e Antônio Carlos Mazzetti que
dispõe sobre alteração no artigo 272 da Lei Orgânica do Município de Ourinhos.
Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.
55/2016 de iniciativa do Vereador Salim Mattar, que dispõe sobre denominação de
via pública (Rua Liberto Resta). Parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços
Públicos e Meio Ambiente à Emenda nº. 01/2016 (MODIFICATIVA) ao Projeto de
Lei nº. 98/2015 que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações
sociais, a criação do programa municipal de publicização e dá outras providências
que altera a redação da alínea A do Inciso 1º do artigo 3º. bem como do artigo 19. Os
projetos cujos pareceres acabaram de ser lidos poderão ser inseridos na ordem do dia
das próximas sessões. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.239/16 – Requer informações a respeito da
legalidade dos Processos de Licitação nº.s 711 e 712/16, os quais trataram das
licitações públicas Convites nº.s 02 e 03/16, bem como cópia na íntegra do processo.
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.237/16 – Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar roçada e limpeza no NEI "Vereador Carlos Ferreira
Felipe", localizado na Rua Eduardo Peres – Vila Christoni. 1.238/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua
Floriano Peixoto, entre a Rua Maranhão e a Avenida Nilo Signorini – Vila Perino.
1.240/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza em boca
de lobo na Rua Eduardo Peres, defronte ao nº. 185 – Vila Christoni. Em seguida, o
Senhor Presidente realizou a leitura das Moções apresentadas à mesa: Moção do
Vereador Inácio José Barbosa Filho: 238/16 – De congratulações à Microtec
Papelaria e Informática, pela reinauguração no dia 19 de novembro. Moção de todos
os Vereadores: 239/16 – De apoio ao credenciamento da Associação Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos como Unacon – Unidade de Atendimento de Alta
Complexidade em Oncologia -, com serviço de Radioterapia. Por questão de ordem,

o Senhor Vereador Inácio José Barbosa Filho 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 1.237 a
1.240/2016 e as Moções nº.s 238 e 239/2016. Fez o uso da palavra o Senhor
Vereador Inácio José Barbosa Filho. Não havendo mais 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. A
seguir, fizeram o uso da tribuna livre os Vereadores Antônio Carlos Mazzetti, José
Roberto Tasca e Inácio José Barbosa Filho. Não havendo mais orador inscrito para
uso da tribuna livre, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o intervalo
regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse nova chamada para verificação do quórum regimental para dar início à
ordem do dia. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
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 (dez
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 14/2016. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou o adiamento da discussão e votação do
Projeto de Lei Complementar nº. 14/2016 por três sessões. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido do Sr. Vereador Inácio José Barbosa
Filho, 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 Alexandre Florêncio Dias, Inácio José Barbosa Filho, Antônio Carlos
Mazzetti, Aparecido Luiz e Lucas Pocay Alves da Silva. 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 Quadragésima 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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