ATA DA QUADRAGÉSIMA 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
Vice-Presidente: Silvonei Rodrigues
Secretários: Inácio José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazzetti
Ao décimo quarto dia do mês de dezembro 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
Quadragésima 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. O Sr. Presidente comunicou que o expediente ficará reduzido ao tempo de
trinta minutos, contados a partir da votação da Ata, conforme o Parágrafo 4º do
Artigo 215 do regimento interno devido à apreciação em primeiro turno do Projeto de
Lei Orçamentária enquanto que a Ordem do Dia será reservada exclusivamente para
discussão e votação da matéria. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a
Ata da 42ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Adilson, sogro do Deputado
Capitão Augusto. Por questão de ordem, o Sr, Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. João Amaro. Dando continuidade, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos resumos dos ofícios
recebidos: Boletins Diários de Tesouraria da SAE nº. s 216 ao 222/2016 referentes ao
período de 23 de novembro a 1 de dezembro de 2016. Ofício nº. 326/16 da SAE
encaminhando cópias das portarias nº. s 127 a 141/16 bem como processos de
compras e serviços do mês de novembro de 2016. O Sr. Presidente informou ainda, o
recebimento do Ofício do MINISTÉRIO da DEFESA do EXÉRCITO BRASILEIRO
solicitando as instalações da Casa Legislativa para realizar a solenidade de passagem
de comando do cargo de Delegado de Serviço Militar no dia 16 de janeiro de 2017 às
11 horas. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na
secretaria da casa. Em seguida, o Sr. Presidente comunicou que foram apresentadas à
mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 56/2016 de iniciativa da Senhora
Prefeita Municipal que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB -,
compreendendo os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e drenagem urbana nas localidades do Município de Ourinhos – SP e
dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº. 21/2016 de autoria da
Senhora Prefeita Municipal que altera os dispositivos da Lei Complementar nº. 911,
de 05 de outubro de 2015, que dispõe sobre Estatuto, Plano de Carreira e

Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo nº. 04/2016 oriundo do Vereador Antônio Carlos
Mazzetti que concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao Sr. Rafael Saqueti. As
matérias anunciadas serão encaminhadas à comissões competentes para a elaboração
dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
emitidos aos projetos em tramitação: Parecer favorável do relator da Comissão de
Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei nº. 41/16, de autoria da Sra. Prefeita
Municipal que estima a receita e fixa despesas do Município de Ourinhos para o
exercício de 2017. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de
Lei Complementar nº. 15/2016, de iniciativa da Sra. Prefeita Municipal que dispõe
sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Parecer contrário do relator da Comissão de Finanças e Orçamentos ao
Projeto de Lei Complementar nº. 15/2016, de iniciativa da Sra. Prefeita Municipal
que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá
outras providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei Complementar nº.16/2016, de iniciativa da Sra. Prefeita Municipal que
dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados da Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos e dá outras providências. Parecer contrário do relator da
Comissão de Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei Complementar nº. 16/2016,
de autoria da Sra. Prefeita Municipal que dispõe sobre a reestruturação dos cargos
comissionados da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras
providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº.17/2016, de iniciativa da Sra. Prefeita Municipal que altera os
dispositivos da Lei Complementar nº. 480, de 04 de julho de 2006, que dispõe sobre
a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO -, e dá outras
providências. Parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de
Lei Complementar nº.17/2016, de autoria da Sra. Prefeita Municipal que altera os
dispositivos da Lei Complementar nº. 480, de 04 de julho de 2006, que dispõe sobre
a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos -IPMO -, e dá outras
providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº. 28/2016, de procedência da Sra. Prefeita Municipal que altera dispositivo da Lei
nº. 5.155, de 08 de maio de 2007, que dispõe a fixação de regras para aprovação de
projeto de loteamento, condomínio, desmembramento, desdobro, unificação,
edificações, e do "habite-se" e/ou "ocupe-se" e dá outras providências. Parecer
contrário da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº. 28/2016, de
autoria da Sra. Prefeita Municipal que altera dispositivo da Lei nº. 5.155, de 08 de
maio de 2007, que dispõe a fixação de regras para aprovação de projeto de
loteamento, condomínio, desmembramento, desdobro, unificação, edificações, e do
"habite-se" e/ou "ocupe-se" e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão
de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente ao ao Projeto de Lei nº. 28/2016, de
autoria da Sra. Prefeita Municipal que altera dispositivo da Lei nº. 5.155, de 08 de
maio de 2007, que dispõe a fixação de regras para aprovação de projeto de

loteamento, condomínio, desmembramento, desdobro, unificação, edificações, e do
"habite-se" e/ou "ocupe-se" e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão
de Finanças e Orçamento à Emenda nº. 01 (ADITIVA) ao Projeto de Lei nº.
41/2016, que acrescenta o artigo 5º ao Projeto de Lei nº. 41/2016, Lei Orçamentária
dispondosobre as indicações dos Vereadores conforme Artigo nº.270 da Lei Orgânica
do Município. 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: Requerimentos do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 1.252/16 – Requer
informações sobre os valores que a Prefeitura Municipal pagou para a Associação dos
Produtores Rurais do Bairro Ribeirão Grande, nos anos de 2012 a 2016. 1.253/16 –
Requer informações sobre o que foi gasto pela Prefeitura Municipal com transporte
de merenda escolar, nos anos de 2012 a 2016. Requerimentos do Vereador
Aparecido Luiz: 1.248/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se
construir balanção de concreto no cruzamento da Rua Irineu Pereira da Silva com a
Alameda Ezequiel Rodrigues dos Santos – Jardim das Paineiras. 1.249/16 – Reitera,
em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 364/2016, que requer informações sobre a
possibilidade de se construir um pontilhão, interligando a Avenida Joaquim Luiz da
Costa com a Rua Cardoso Ribeiro. 1.250/16 – Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar sinalização de trânsito, regulamentando a convergência
à esquerda, na Avenida Dr. Altino Arantes para a Rua São Paulo. Requerimentos do
Vereador Inácio José Barbosa Filho: 1.247/16 – Requer informações sobre a real
situação da pavimentação asfáltica no município de Ourinhos. 1.251/16 – Requer
cópia das declarações assinadas por funcionários nomeados para cargos em comissão,
a partir de 27 de novembro de 2015, em cumprimento ao que determina a Lei nº.
5.878/2012. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a leitura das Moções
apresentadas à mesa: Moções do Vereador Antônio Carlos Mazzetti: 257/16 – De
congratulações a João Marcus Saqueti, por participar da Antologia "31 Contos
Assombrados", da Editora Rouxinol, onde foi selecionado entre 21.000 inscritos com
o conto "A Besta", que foi lançado nacionalmente em 30 de outubro, na Livraria da
Vila, em São Paulo. 258/16 – De congratulações à Ki-Paladar Refeições, pelo sucesso
que vêm fazendo, servindo seus clientes com muita dedicação, qualidade e simpatia.
259/16 – De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Fátima Almeida Carreira. 260/16 –
De pesar pelo falecimento da Sra. Aparecida Conceição de Lima. Moção do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 261/16 – De congratulações e aplausos ao Professor
Sr. Nilton Batista Ângelo e ao Dr. Francisco Eroídes Quagliato Filho (Kiko), pela
realização da Festa de Encerramento do Chuteirinha de Ouro 2016, com almoço,
distribuição de prêmios, sorteio de brindes e muita diversão. Moção dos Vereadores
Antônio Carlos Mazetti e Flávio Luís Ambrozim: 256/16 – De pesar pelo
falecimento do Sr. João Carlos Belinelo. 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.s 1.247 a 1.253/2016 e as Moções nº.s 257,

258 e 261/2016. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio
Abel, Antônio Carlos Mazzetti, Silvonei Rodrigues e Aparecido Luiz. 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. Não havendo orador inscrito para uso da tribuna livre,
o Senhor Presidente informou que, de acordo com o Parágrafo 4º. do Artigo 215
do regimento interno e devido à apreciação em primeiro turno do Projeto de Lei
Orçamentária, a sessão está suspensa 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 Araújo
Dauage, Alexandre Florêncio Dias, 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 primeira discussão a
Emenda (ADITIVA) da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº.
41/2016, oriundo da Senhora Prefeita Municipal que que estima a receita e fixa
despesas do Município de Ourinhos para o exercício de 2017. Ninguém querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Sr. Presidente colocou em primeira discussão a Emenda nº. 02
(MODIFICATIVA) de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao
Projeto de Lei nº. 41/2016, oriundo da Senhora Prefeita Municipal que que estima a
receita e fixa despesas do Município de Ourinhos para o exercício de 2017. Ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovada por unanimidade
em primeiro turno. Logo após, o Sr. Presidente consignou a presença do Sr. Vereador
Antônio Carlos Mazzetti. Dando continuidade, com a inserção das Emendas
aprovadas, o Sr. Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei
nº.41/2016 de iniciativa da Senhora Prefeita Municipal que que estima a receita e fixa
despesas do Município de Ourinhos para o exercício de 2017. Ninguém querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação e aprovado por unanimidade em
primeiro turno. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia e
nenhum orador inscrito para explicação pessoal, o Senhor Presidente agradeceu muito
a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Quadragésima
Terceira 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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