ATA DA TRIGÉSIMA 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 segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas e dezessete 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 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 e colocou em votação a Ata da 29ª. Sessão Ordinária,
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura na íntegra do Ofício nº. 35/12/2016 da Prefeitura
Municipal: "Excelentíssimo Senhor Presidente, solicitamos à Vossa Excelência a
substituição do Projeto de Lei enviado através do ofício nº. 34/12/2016 de 30 de
agosto de 2016 que estima a receita e fixa despesa do Município de Ourinhos devido
a algumas alterações no orçamento da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção dispensada ao projeto de lei
em tela no sentido de sua aprovação e valemo-nos da oportunidade para reiterar os
protestos de nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Belkis
Gonçalves Santos Fernandes, Prefeita Municipal". Atendendo a solicitação da
Senhora Prefeita Municipal, o Sr. Presidente determinou à secretaria as providências
para a substituição do Projeto de Lei nº. 41/2016. Dando continuidade, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro secretário a leitura dos resumos dos ofícios
recebidos: Ofício 50/16 do Gabinete do Deputado Estadual Jorge Caruso acusando
recebimento da Moção nº.167/2016 de autoria do Vereador Alexandre Araújo
Dauage. Ofício do 31º. Batalhão do Comandante Tenente Coronel PM Cenise Araújo
Calazans em resposta ao Requerimento nº. 1.090/2016 de autoria do Vereador
Aparecido Luiz. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a leitura do relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a
verificar possíveis irregularidades nos serviços prestados pelas empresas que
realizaram nos últimos seis anos pavimentação asfáltica, recapeamento, tapa-buracos
bem como verificar as medidas, qualidades e valores do material utilizado conforme
Resoluções nº. s 05 de 09 de 2015 e n.º s 01 e 02 de 2016 e o Ato nº. 05/2015. Por
questão de ordem, o Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou autorização do
plenário para que fosse realizada somente a leitura das considerações finais do

relatório devido à extensa quantidade de páginas. O Senhor Presidente colocou a
solicitação em deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. Na
sequência, o Vereador Inácio José Barbosa Filho realizou a leitura das considerações
finais do relatório: “Considerações Finais - A Comissão de Assuntos Relevantes após
realizado árduo trabalho e longas pesquisas decidiu considerar que, com a análise
dos depoimentos colhidos constatou-se que não há fiscalização suficiente sobre a
qualidade bem como das metragens dos serviços realizados nos asfaltos. Também
considera que, com a avaliação do depoimento do Sr. Evandro Eloy, recomenda-se a
contratação de mais profissionais engenheiros para atuarem junto à Secretaria
Municipal de Obras. A CAR – Comissão de Assuntos Relevantes - declara que,
considerando o depoimento do Sr. Artur Henrique, representante da Empresa
Marcelo de Camargo Construções EPP, houve a constatação de que a referida
empresa não prestou todo serviço bem como não provou a entrega do asfalto que
recebeu que, devendo assim a mesma, e os responsáveis da Prefeita Municipal
ressarcir os valores conforme informações obtidas através de ofício recebido aos
cofres públicos bem como providenciar abertura de sindicância e informa que, as
fotos obtidas não coincidem em geral com as metragens e valores pagos.
Considerando que, a empresa Penascal Engenharia e Construções Ltda. foi a
executora das obras de pavimentação asfáltica no Jardim Guaporé e no Parque
Pacheco Chaves a comissão relata que as obras encontram-se em desacordo com o
contrato e a Prefeitura até o momento apresenta-se inerte em relação à propositura
de ação de responsabilidade da empresa. Destaca-se que, a Prefeitura contratou um
laudo pericial junto à CETEC da cidade de Lins sendo constatado que o problema
era construtivo não tendo em alguns pontos a espessura da capa especificada no
projeto e nem os componentes da argamassa dentro das normas técnicas. Também
indica que, em alguns locais em que foram realizadas as obras pagas com os
recursos do PAC, principalmente com referência à Rua Edwin Haslinger e ao Parque
Pacheco Chaves no período que se refere a comissão apresentam atualmente as
pavimentações já danificadas. Finalmente, a comissão recomenda que a Secretaria
Municipal de Obras possa adquirir equipamentos para realização de pavimentação
asfáltica e recapeamento conforme sugestões obtidas em reuniões realizadas com a
presença de representantes do Executivo visando a modernização da usina de
asfalto. A comissão ainda, orienta que, cópias do presente relatório final sejam
enviadas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Prefeitura Municipal de
Ourinhos para as devidas providências. Destarte considerando os compromissos
assumidos e nada mais tendo a expor declaramos encerrados os trabalhos da
referida Comissão de Assuntos Relevantes. Ourinhos, 08 de setembro de 2016, Inácio
José Barbosa Filho – Presidente da CAR -, subscrito por demais Vereadores.” Os
ofícios que foram lidos, bem como as considerações finais do relatório, 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. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.155/16 –
Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 30/2016, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" em todas as ruas do
Jardim Flórida. 1.156/16 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir

galeria pluvial no trecho que interliga as Ruas Santa Mônica e Liberdade. 1.157/16 –
Requer informações sobre a possibilidade de se implantar iluminação pública no
trecho que interliga as Ruas Santa Mônica e Liberdade. Requerimentos do Vereador
Inácio José Barbosa Filho: 1.160/16 – Requer informações sobre quais as ações
realizadas, de janeiro de 2013 até a presente data, com relação aos usuários de drogas
no Município. 1.161/16 – Requer cópia do Boletim de Frequência do funcionário
Vander Fernando Teixeira, de novembro de 2015 até a presente data. Requerimentos
do Vereador José Roberto Tasca: 1.152/16 – Requer informações sobre a previsão
para realizar operação "tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico na Rua Jornalista
Miguel Farah – Vila Brasil. 1.153/16 – Requer informações sobre a possibilidade de
se realizar recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Ana Neri –
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.154/16 – Requer informações
sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Alameda Ezequiel
Rodrigues dos Santos – Jardim das Paineiras. 1.158/16 – Requer informações sobre a
possibilidade de se construir redutores de velocidade na Rua Lourenço Jorge, nas
proximidades da EMEF "Professor Francisco Dias Negrão" – Vila São Luiz. 1.159/16
– Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na
Rua Orlando Chiaradia - Jardim das Paineiras. 1.162/16 – Requer informações sobre
a possibilidade de se instalar redutor de velocidade (lombada) na Rua José Bonifácio,
próximo ao nº. 196. 1.163/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar recapeamento asfáltico nas Ruas José Bonifácio e Vitório Christoni, entre o
Centro de Ressocialização e o Salão de Eventos Leluí. Em seguida, o Segundo
Secretário realizou a leitura da Moção apresentada à mesa: Moção do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 191/16 – De congratulações à Sra. Dulce Bittencourt
Bosan, pelos excelentes serviços prestados em prol das obras sociais em nosso
Município. 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 1.152 a 1.163/2016 e a Moção nº. 191/2016. Fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho. Não havendo mais quem queira se
manifestar, os requerimentos e a moçao 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 colocou
em deliberação do plenário a suspensão do intervalo regimental para a
continuidade dos trabalhos legislativos, aprovada por unanimidade. Em seguida,
o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 39/2016 de iniciativa
do Vereador Alexandre Araújo Dauage que dispõe sobre denominação de via pública
(Rua Vereador Edson Alves de Moura). Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 40/2016 de autoria do Vereador Alexandre
Araújo Dauage que dispõe sobre denominação de via pública (Rua José Antônio

Crivelli). Ninguém querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem
do dia, fez o uso da palavra livre para explicação pessoal o Senhor Vereador Inácio
José Barbosa Filho. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araújo
Dauage solicitou a consignação de sua presença. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Flávio Luís Ambrozim. Dando continuidade à explicação
pessoal, fez o uso da palavra livre o Senhor Vereador Aparecido Luiz. Não havendo
mais matérias a serem apreciadas e 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 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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