ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA 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 sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas e dezesseis 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 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: 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
31ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo do ofício recebido:
Ofícios recebidos da SAE: Boletins Diários de Tesouraria nº. S 170 e 178/2016
referentes ao período de 09 a 21 de setembro de 2016. Os ofícios que foram lidos
ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. Na sequência, o
Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres
favoráveis emitidos aos projetos em tramitação: Parecer favorável do relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº.43/2016 proveniente da Senhora
Prefeita Municipal que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Sérgio Antônio
Golin). Parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de
Lei nº.42/2016 de iniciativa da Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua José Rodrigues de Almeida). Logo após, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa. Requerimento do Vereador Inácio José Barbosa Filho:
1.168/16 – Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 864/2016, que requer
informações a respeito das razões pelas quais a Empresa de Correios e Telégrafos
recebeu os valores de, aproximadamente, R$ 220.000,00 e R$ 79.000,00, nos anos de
2013 e 2014, respectivamente. Requerimentos do Vereador José Roberto Tasca:
1.169/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza no
terreno da Associação de Moradores de Bairros do Jardim das Paineiras. 1.170/16 –
Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapa-buracos" na
Rua Alameda Dolores Robles Godoy, defronte ao nº. 80 – Jardim das Paineiras.
Dando continuidade, o Senhor Presidente realizou a leitura das Moções apresentadas
à mesa: Moção do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 193/16 – De
congratulações e aplausos ao Sr. Nidal Ahmad, professor e mestre em Direito e

Assessor Jurídico do Ministério Público, pelos relevantes serviços prestados. Moção
dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Antônio Carlos Mazzetti: 194/16 –
De pesar pelo falecimento da Sra. Neusa Maria Siqueira Coco. 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 1.168 a
1.170/2016 e a Moção nº. 193/16. Não havendo quem queira se manifestar, os
requerimentos foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Na
sequência, 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. Por
questão de ordem, o Senhor Presidente colocou em deliberação do plenário a
suspensão do intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos
legislativos, aprovada por unanimidade. Não havendo matérias a serem apreciadas
na ordem do dia, fizeram o uso da palavra livre para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Inácio José Barbosa Filho, Salim Mattar e Flávio Luís Ambrozim. A
seguir, o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a presença de
todos e declarou encerrada esta Trigésima 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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