ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA 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 nono 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 Quarta
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
43ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos resumos dos ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº. S:
1.081, 1.082, 1.218 e 1.222/2016 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; 1.225,
1.227, 1.228, 1.232, 1.233 e 1.234/2016 do Vereador Inácio José Barbosa Filho.
Boletins Diários de Tesouraria da SAE de nº. s 223 e 228/2016, referentes ao período
de 2 a 9 de dezembro de 2016. Ofício nº. 332/2016 da SAE, encaminhando cópias do
balancete financeiro referente ao mês de novembro de 2016. Comunicado nº. CM
211192/2016 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. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário a leitura do relatório final da Comissão de Assuntos
Relevantes destinado a obter e analisar as prestações de contas da 48ª e 49ª Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos realizadas em 2014 e 2015, conforme previsto
pelas Leis nº. 6.082/2014 e 6.223/2015, de acordo com a Resolução nº. 10/2015 e o
Ato nº. 06/2015. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho
solicitou ao plenário que a leitura do relatório fosse dispensada, havendo a leitura
apenas das considerações finais. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido do Vereador Inácio José Barbosa Filho, aprovado por unanimidade.
Dando continuidade, o Primeiro Secretário realizou a leitura das considerações finais
do relatório da Comissão de Assuntos Relevantes destinado a obter e analisar as
prestações de contas da 48ª e 49ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos
realizadas em 2014 e 2015: “Considerando os trabalhos da Comissão com a
finalidade de averiguar e fiscalizar os termos de convênio, contratos, parcerias e
respectivos aditivos firmados entra a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a AIOR, a
Comissão finalmente recomenda que as próximas Feiras Agropecuária e Industrial

de Ourinhos – FAPI -, os mesmos guardem todas as cópias de pagamentos, recibos e
contratos para que não demonstre tanta dificuldade na prestação de contas. A
Comissão requer ainda que seja remetida cópia do presente relatório à Prefeitura
Municipal de Ourinhos e à AIOR, destarte considerando os compromissos assumidos
e nada mais tendo a expor, declaramos encerrados os trabalhos da referida
Comissão de Assuntos Relevantes. Ourinhos, 19 de dezembro de 2016, Edvaldo
Lúcio Abel (Presidente da CAR); Aparecido Luiz (Membro) e Lucas Pocay Alves da
Silva (Membro).”. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do relatório final da 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
no CAE – Conselho Municipal de Alimentação Escolar -, de acordo com Resolução
nº. 09/2016 e Ato nº. 03/2016: “A Comissão de Assuntos Relevantes após realizado
árduo trabalho considerando os depoimentos colhidos e a denúncia do CAE –
Conselho de Alimentação Escolar faz as seguintes recomendações: 1 - que a
Associação realize as prestações de contas com transparência a todos associados e
agricultores não associados sendo necessários os responsáveis pelas prestações de
contas; 2 - que ao contratar com a Prefeitura seja contrato individual ou por meio
de associação o agricultor possa demarcar área do plantio constando no edital ou
no contrato administrativo; 3 – que seja feita uma fiscalização mais rígida dos
produtos entregues pelos agricultores bem como das datas vencidas e expiradas ou
bloqueadas; 4 – que a Associação possa alterar seu estatuto no tocante ao nº. De
conselheiros, pois atualmente apenas um conselheiro pode deliberar; 5 – que seja
revogada a Lei Complementar nº. 724, de 19 de outubro de 2011, que dispõe sobre a
concessão de direito real de uso de imóvel de propriedade do Município de Ourinhos
à Associação dos Produtores Rurais do Bairro Ribeirão Grande e dá outras
providências, localizada na Rodovia Raposo Tavares SP – 270 bem como a não
prestação de contas aos associados faltando transparência com a contabilidade; 6 –
que sejam enviadas as cópias deste relatório final e as cópias de atas das reuniões
ao Ministério Público Federal para as devidas providências em relação aos
depoimentos dos agricultores considerando a denúncia de conversa com exSecretária de Educação Maria Teresa em que esta disse que '...não adiantava nada
irem atrás de Ministério porque não ia dar em nada...' , dizendo que iam perder
tempo, Ata do dia 16 /11/2016. Também sejam tomadas providências em relação à
compra de produtos diretamente de empresas privadas o que é proibido pela
legislação aja vista que os produtos da Agricultura Familiar devem ser plantados
pelos agricultores participantes da chamada pública; 7 – que seja enviada à Polícia
Federal cópia deste relatório e cópias das atas das reuniões para apuração de
possível crime cometido em todo procedimento em especial à parte que cita o Sr.
Sandro e a juntada de documentos da Associação, (DAP), possivelmente adulterada
para poder continuar vendendo para a Prefeitura de Ourinhos; 8 – que os contratos
de arrendamentos sejam vistados por órgão da Prefeitura Municipal antes de serem
enviados à Cati; 9 – para melhor desempenhos das atividades da Associação, que
sejam afastados da diretoria as seguintes pessoas: Mário Sirso Leite, Douglas
Cristoni, Anderson de Oliveira Leite e Sandro Elias Pedrão; 10 – que sejam envidas

cópias deste relatório ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público
Federal, ao CAE, à Prefeitura Municipal, à Associação dos Produtores Rurais do
Bairro Ribeirão Grande, bem como `a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento Agrário – SEAD -, aos cuidados do Sr. Rodrigo Puccini
Venturin, Coordenador Geral de Diversificação Econômica Apoio à Agroindustrial e
à Comercialização, no endereço SBN -Q, 1 Ed., Palácio do Desenvolvimento, 8º.
Andar, Brasília -DF, CEP 70057-900. Destarte, considerando os compromissos
assumidos e nada mais tendo a expor, declaramos encerrados os trabalhos da
referida Comissão de Assuntos Relevantes. Ourinhos, 16 de dezembro de 2016.
Antônio Carlos Mazzetti (Presidente da CAR), Inácio José Barbosa Filho (Relator)
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Aparecido Luiz (Membros).”
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. 57/16 da Prefeita Municipal que altera os
Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o
Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.239, de 13 de agosto de 2015, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2016 do Instituto de
Previdência Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº.
58/16 do Vereador Alexandre Araújo Dauage, que dispõe sobre denominação de via
pública (Rua Lazara Maria de Oliveira Martins). Projeto de Lei nº. 59/16 do
Vereador Alexandre Araújo Dauage, que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua Elvira Leide Ferreira). Projeto de Lei Complementar nº. 22/16 da Prefeita
Municipal que altera disposto da Lei Complementar nº.474, de 22 de junho de 2006,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos e dá
outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas à comissões
competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o
regimento interno. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos
requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 1.254/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
troca de lâmpada na Rua Pedro Alexandre, defronte ao nº. 473 – Jardim Vereda I.
1.255/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar troca de lâmpada
na Rua Vereador Adelino Breve, defronte ao nº. 415 – Jardim Josefina.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 1.256/16 – Requer informações a
respeito da possibilidade de se disponibilizar relatório das associações de moradores
de bairros. A seguir, o Senhor Presidente solicitu ao Segundo Secretário a leitura das
Moções apresentadas à mesa: Moções do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
264/16 – De congratulações ao Sr. Saulo Araújo Dauage, pela participação no
Campeonato Mundial de Fisiculturismo, realizado na Tailândia. 265/16 – De
congratulações à Equipe da Futsal Masculino da Cohab, por ter sido campeã
municipal da "Série Prata". 266/16 – De congratulações à Equipe da Futsal
Masculino Dental Ourinhos, por ter sido campeã municipal da "Série Ouro". 272/16 –
De pesar pelo falecimento do Sr. Raul Gaioto. 273/16 – De congratulações ao Sr.
Carlos Costa Machado, pelos relevantes serviços prestados na presidência da APAE
de Ourinhos. Moções do Vereador Antônio Carlos Mazetti: 262/16 – De pesar pelo
falecimento do Sr. Roberto Guilherme Souza. 270/16 – De pesar pelo falecimento do

Sr. Airton Arruda. 271/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. Sérgio Leide. Moção do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 263/16 – De congratulações ao Sr. Eduardo Luiz
Bicudo Ferraro (Brigadeiro), pela realização da 4ª. Campanha "Faça uma Criança
Feliz". Moção do Vereador Salim Mattar: 267/16 – De pesar pelo falecimento da
Sra. Ilma Ferreira Saraiva. 268/16 – De pesar pelo falecimento da Sra. Antônia
Apparecida Rovere da Silva. 269/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. Leonel
Durante. 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 1.254 a 1.256/2016 e as Moções nº.s 263 a 266 e 273/2016.
Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel. 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. Logo após, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores
Vereadores Silvonei Rodrigues, Inácio José Barbosa Filho e Lucas Pocay Alves da
Silva. A seguir, o Sr. 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
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 solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos Requerimentos de Urgência
apresentados: Requerimento de Urgência nº. 1.257/2016 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei nº. 57/2016 da Prefeita Municipal que altera os Anexos
II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano
Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.239, de 13 de agosto de 2015, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2016 do Instituto de
Previdência Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Requerimento de
Urgência nº. 1.258/2016 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
nº. 58/16 do Vereador Alexandre Araújo Dauage, que dispõe sobre denominação de
via pública (Rua Lazara Maria de Oliveira Martins). Requerimento de Urgência nº.
1.259/2016 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 59/16 do
Vereador Alexandre Araújo Dauage, que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua Elvira Leide Ferreira). Requerimento de Urgência nº. 1.260/2016 que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 04/16 do
Vereador Antônio Carlos Mazzetti que concede o título de “Cidadão Ourinhense” ao
Sr. Rafael Saqueti. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Antônio
Carlos Mazzetti. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão
Requerimento de Urgência nº. 1.257/2016 que requer urgência especial de votação ao

Projeto de Lei nº. 57/2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação nominal e aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência,
o Sr. Presidente nomeou o Vereador Alexandre Florêncio Dias para atuar como relator
especial ao projeto e suspendeu a sessão para o espaço de tempo necessário para a
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário a leitura do paracer. Com parecer favorável lido, o Projeto de
Lei nº. 57/2016. foi colocado em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 1.258/2016 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 58/2016. Ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e aprovado por
unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Antônio Carlos Mazzetti para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão para o espaço de tempo necessário para a elaboração do
respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário a leitura do paracer. Com parecer favorável lido, o Projeto de Lei nº.
58/2016. foi colocado em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 1.259/2016 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 59/2016. Ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e aprovado por
unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Aparecido Luiz para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a
sessão para o espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura do
paracer. Com parecer favorável lido, o Projeto de Lei nº. 59/2016. foi colocado em
discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 1.260/2016 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Decreto Legislativo nº. 04/2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra
foi colocado em votação nominal e aprovado por unanimidade. Aprovado o
requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Edvaldo Lúcio Abel
para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a sessão para o espaço de
tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura do paracer. Com parecer
favorável lido, o Projeto de Decreto Legislativo nº. 04/2016. foi colocado em
discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou aos
funcionários da secretaria a distribuição das cédulas de votação aos Senhores
Vereadores. Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a chamada dos Vereadores para depositarem o voto na urna. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou a presença dos Vereadores Lucas Pocay Alves da
Silva, Salim Mattar e Silvonei Rodrigues para acompanharem a apuração dos votos.
Realizada a contagem de votos, o Projeto de Decreto Legislativo nº. 04/2016 foi
aprovado. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão a Emenda nº.
01/2016. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou a

retirada da Emenda nº. 01/2016 da pauta dos trabalhos legislativos. O Senhor
Presidente colocou em deliberação do plenário a retirada da Emenda nº. 01/2016,
aprovada por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº. 98/2015, proveniente da Senhora Prefeita Municipal, que dispõe
sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa
Municipal de Publicização e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação e rejeitado com sete votos contrários, dos Senhores
Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Antônio Carlos
Mazzetti, Aparecido Luiz, Inácio José Barbosa Filho, Lucas Pocay Alves da Silva e
Silvonei Rodrigues. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de
voto o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. A seguir, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 36/2015, da Prefeita Municipal que
institui as Políticas Municipais de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, por
intermédio do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana,
estabelecendo Normas e Diretrizes, de acordo com as Diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana, Lei Federal nº. 12.587/2012 e dá outras providências.
Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e rejeitado
com sete votos contrários, dos Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage,
Alexandre Florêncio Dias, Antônio Carlos Mazzetti, Aparecido Luiz, Inácio José
Barbosa Filho, Lucas Pocay Alves da Silva e Silvonei Rodrigues. Por questão de
ordem, fez o uso da palavra para justificativa de voto o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio
Abel. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº. 14/2016, da Prefeita Municipal que altera a redação do art. 2º. da
Lei Complementar nº. 569, de 05 de novembro de 2008, que dispõe sobre a criação
de Núcleo Urbano Destacado e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso
da palavra foi colocado em votação nominal e rejeitado com sete votos contrários,
dos Senhores Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias,
Antônio Carlos Mazzetti, Aparecido Luiz, Inácio José Barbosa Filho, Lucas Pocay
Alves da Silva e Silvonei Rodrigues. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para
justificativa de voto o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. A seguir, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 15/2016, da Prefeita
Municipal que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação nominal e rejeitado com sete votos contrários, dos Senhores
Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Antônio Carlos
Mazzetti, Aparecido Luiz, Inácio José Barbosa Filho, Lucas Pocay Alves da Silva e
Silvonei Rodrigues. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de
voto o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. O senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei Complementar nº. 16/2016, da Prefeita Municipal que dispõe sobre
a reestruturação dos cargos comissionados da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação nominal e rejeitado com sete votos contrários, dos Senhores
Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Antônio Carlos
Mazzetti, Aparecido Luiz, Inácio José Barbosa Filho, Lucas Pocay Alves da Silva e
Silvonei Rodrigues. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de

voto o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 17/2016, da Prefeita Municipal
que altera 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. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação nominal e rejeitado com sete votos contrários, dos Senhores Vereadores
Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Antônio Carlos Mazzetti,
Aparecido Luiz, Inácio José Barbosa Filho, Lucas Pocay Alves da Silva e Silvonei
Rodrigues. Por questão de ordem, fez o uso da palavra para justificativa de voto o Sr.
Vereador Edvaldo Lúcio Abel. O Senhor Presidente colocou em segunda discussão a
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 01/2016, 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. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Flávio
Luís Ambrozim, Inácio José Barbosa Filho, Aparecido Luiz, Antônio Carlos
Mazzetti, Edvaldo Lúcio Abel e Alexandre Florêncio Dias. Ninguém mais querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação nominal e aprovado por unanimidade.
Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, fizeram o uso da
palavra para explicação pessoal, os Senhores Vereadores José Roberto Tasca, Inácio
José Barbosa Filho, Antônio Carlos Mazzetti, Aparecido Luiz, Alexandre Florêncio
Dias e Salim Mattar. Não havendo mais orador inscrito, o Senhor Presidente
agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta
Quadragésima Quarta Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se o
presente Ata que será 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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