ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA 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 quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas
e dezenove 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 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:
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 (nove Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão
Ordinária e colocou em votação as Atas das 41ª. Sessão Ordinária e 8ª. Sessão
Extraordinária, aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr.
Reginaldo Pimenta, de Big Nelo da Barra Funda, da Sra. Vilma e também às vítimas
do acidente com o avião do time de Futebol da Chapecoense. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos resumos dos
ofícios recebidos: Ofício da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS nº. 54/2016 encaminhando a prestação de contas das despesas com
publicidade referente ao terceiro trimestre do exercício de 2016. Ofício nº. 893/2016
da COORDENADORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE encaminhando relatório
das receitas e despesas de multas de trânsito referente ao período de janeiro a outubro
de 2016. Comunicados n.º s 204430 e 204431/2016 do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação no Município. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores na Secretaria da Casa. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 1.242/16 – Requer
informações em relação aos food trucks no Município. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.244/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se instalar
grade de proteção na entrada da recepção do NEI "Professora Hilda Kortz Amaral
Santos", que fica defronte à viela, na Avenida José Marques de Souza, pois, segundo
moradores do bairro, o local está sendo utilizado para consumo de drogas e
prostituição. 1.245/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se instalar tubo
de concreto na viela que fica defronte à recepção do NEI "Professora Hilda Kortz
Amaral Santos", entre a Avenida José Marques de Souza e a Rua Massaishi

Nishiyama, para coibir o tráfego de carros e motos que por ali passam diariamente.
Requerimento do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 1.243/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se notificar o proprietário do imóvel
abandonado, localizado na Rua João Albano, 181, Jardim Matilde, para que
providencie roçada e limpeza, com urgência, pois o local está com mato alto e
servindo para a proliferação de ratos, baratas, escorpiões e outros animais
peçonhentos. Requerimento do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 1.241/16 –
Requer informações sobre a possibilidade de se discutir com a sociedade, em especial
com o Conselho Municipal do Idoso, para se criar o Cadastro Municipal de
Voluntariado da Terceira Idade. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do parecer favorável emitido ao projeto
em tramitação: Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de
Decreto Legislativo nº. 03/2016 que concede o título de "Cidadão Ourinhense" ao
Deputado Walter Shindi Ihoshi. Dando continuidade, o Segundo Secretário realizou a
leitura das Moções apresentadas à mesa: Moções do Vereador Alexandre Araújo
Dauage: 249/16 – De congratulações ao atleta Bruno Benedito da Silva, pelo título
de campeão sul-americano sub 18, na modalidade atletismo. 250/16 – De
congratulações a José Henrique da Silva Jacinto Presnetes, pela 3ª. colocão no
Campeonato Brasileiro Interclubes, nas provas de arremesso de peso e lançamento de
disco. Moções do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 241/16 – De pesar pelo
falecimento da Sra. Maria Batista Mendes. 242/16 – De congratulações aos
servidores públicos da Câmara Municipal de Ourinhos, pelos excelentes serviços
prestados aos Vereadores desta Casa, em particular a este Vereador, bem como aos
munícipes. 245/16 – De pesar pelo falecimento da Sra. Amélia Franco Bernardo.
246/16 – De pesar pelo falecimento do jovem Matheus Trindade. 248/16 – De pesar
pelo falecimento do Sr. Reginaldo Silveira "Pimenta". 251/16 – De pesar pelo
falecimento do Sr. Luiz do Carmo Soares. 252/16 – De repúdio à Emenda ao PL
4.850/2016 da Câmara dos Deputados, que visa anistiar o "caixa dois". 253/16 – De
congratulações à UNICESUMAR, por atuar no mercado há mais de 27 anos e como a
EaD (Ensino à Distância) há mais de dez anos, desejando as boas-vindas para a
cidade de Ourinhos. 254/16 – De solidariedade à Associação Chapecoense de Futebol
e à Cidade de Chapecó – SC. 255/16 – De repúdio à Câmara dos Deputados, numa
tentativa de aterrorizar procuradores, promotores e juízes em seu legítimo exercício
da atividade de investigação, processamento e julgamento de crimes, especialmente
daqueles praticados nas mais altas esferas de poder. Moção do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 247/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Pereira da Silva.
Moções do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva: 240/16 – De congratulações à
TECMAES, pelos 25 anos de sucesso e excelentes serviços prestados no Município.
243/16 – De congratulações à empresa Colchões Castor, pela conquista do prêmio de
melhor atendimento ao consumidor. Moção do Vereador Salim Mattar: 244/16 –
De pesar pelo falecimento da Jornalista Roberta Souto de Moraes. 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. Não
havendo pedido em destaque, o pedido foi colocado em deliberação do plenário e

aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão os Requerimentos de nº.s 1.241 a 1.245/2016 e as Moções nº.s 240, 242,
243, 249, 250 e 252 a 255/2016. 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. Não
havendo orador inscrito para o uso da tribuna livre, o Senhor Presidente suspende a
sessão para o intervalo regimental. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Inácio José
Barbosa Filho solicitou ao plenário a continuidade dos trabalhos legislativos através
da suspensão do intervalo regimental, aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário nova chamada para verificação do quórum
regimental. Feita nova chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores:
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 (nove Vereadores presentes). Na
sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
Requerimento de Urgência apresentado: Requerimento de Urgência nº. 1.246/2016
que requer urgência especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº.
03/2016 de autoria do Vereador Lucas Pocay Alves da Silva que concede o título de
"Cidadão Ourinhense" ao Deputado Federal Walter Shindi Ihoshi. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 1.246/2016.
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
aprovado por unanimidade. Com o parecer favorável lido, o Sr. Presidente colocou
em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº. 03/2016. Ninguém querendo se
manifestar, o Sr. Presidente solicitou aos funcionários da casa que distribuíssem as
cédulas de votação para os Senhores Vereadores. Os favoráveis ao projeto votem na
opção SIM e os contrários votem na opção NÃO. Realizada a votação, o Sr.
Presidente solicitou aos Senhores Vereadores Silvonei Rodrigues, Salim Mattar e
Aparecido Luiz que realizassem a contagem dos votos. Em seguida, o Sr. Presidente
declarou aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº. 03/2016. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou ao plenário o adiamento da
discussão e votação da Emenda (MODIFICATIVA) nº. 1/2016 e do Projeto de Lei nº.
98/2015 por uma sessão ordinária. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido do Senhor Vereador Inácio José Barbosa Filho, aprovado por
unanimidade o adiamento por uma sessão ordinária. Logo após, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 55/2016 do Vereador Salim Mattar que
dispõe sobre denominação de via pública (Rua Liberto Resta). Ninguém querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O Sr.
Presidente colocou em primeira discussão a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº.
1/2016 de autoria dos Vereadores Alexandre Florêncio Dias, Antônio Carlos Mazzetti,
Alexandre Araújo Dauage e Inácio José Barbosa Filho que dispõe sobre alteração no
Artigo 272 da Lei Orgânica do Município de Ourinhos. Ninguém querendo fazer uso
da palavra foi colocado em votação nominal e aprovado em primeira discussão por
unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, fez o

uso da palavra o Senhor Vereador Antônio Carlos Mazzetti. Não havendo mais orador
inscrito para o uso da palavra livre, o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção
de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Quadragésima 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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