ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA 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 sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas e vinte e nove 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 Quinta
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, 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 34ª. Sessão Ordinária,
aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário a leitura na íntegra do Ofício nº. 21/11/2016 da Prefeitura
Municipal: "Ofício nº. 21/11/2016, Ourinhos 11 de outubro de 2016. Excelentíssimo
Senhor Presidente, Remetemos à Vossa Excelência o respectivo Projeto de Lei
Complementar que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. Em substituição ao projeto enviando através
do Ofício nº. 17/11/2016, de 04 de outubro de 2016, tendo em vista que foram
excluídos os Artigos 51, 52 e 53 do referido projeto. 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 Senhor Presidente determinou à secretaria da casa as
providências para a substituição do Projeto de Lei Complementar nº. 15/2016. Na
sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura na íntegra do
Ofício nº. 23/11//2016 da SAE: "Ofício nº. 23/11/2016, Ourinhos, 11 de outubro de
2016. Excelentíssimo Senhor Presidente, Remetemos à Vossa Excelência o respectivo
Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre a reestrutura dos Cargos
Comissionados da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos e dá outras
providências. Em substituição ao projeto enviando através do Ofício nº. 18/11/2016,
de 04 de outubro de 2016, tendo em vista que foram excluídos os Parágrafos 1º e
2º. do Artigo 21 e 22 do referido projeto. 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 Senhor Presidente determinou à secretaria da casa as
providências para a substituição do Projeto de Lei Complementar nº. 16/2016. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos resumos dos

ofícios recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em respostas aos
Requerimento nº. 1.137/2016 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimento
nº. 1.142/2016 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimento nº. 1.160/2016 do
Vereador Inácio José Barbosa Filho; Requerimentos nº. s 1.169, 1.170, 1.171, 1.172,
1.176 e 1.179/2016 do Vereador José Roberto Tasca. Comunicados nº. S 184/424 ao
184/431 e 184/432/2016 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO informando sobre a
liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os
ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na secretaria da
casa. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos
pareceres favoráveis ao projetos em tramitação: Parecer do relator da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº. 38/2016 de autoria da Senhora Prefeita
Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre o PPA 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 de 2016 da
Prefeitura Municipal e dá outras providências. Parecer do relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 38/2016 de iniciativa da Senhora 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
de 2016 da Prefeitura Municipal e dá outras providências. Dando continuidade, o Sr.
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos
apresentados à mesa. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Inácio José Barbosa
Filho solicitou a retirada dos Requerimentos nº. S 1.186, 1.187 e 1.188/2016. Logo
após, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos apresentados à
mesa: Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.189/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se consertar o forro do quiosque da USF do
Jardim Flórida, que conta com uma sala de entrega de leite aos munícipes, pois o
local foi destruído por vândalos. 1.190/16 – Requer informações sobre a possibilidade
de se consertar o alambrado da USF do Jardim Flórida, pois o local se encontra sem
vigilância e aberto, servindo como esconderijo para vândalos. 1.191/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar grades de proteção lateral e teto na
rampa que dá acesso aos andares superiores do Centro Cultural Tom Jobim, visando à
proteção dos alunos que por ali transitam. Requerimento dos Vereadores Inácio
José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazzetti: 1.192/16 – Requer informações
sobre registro de preços para locação de veículos diversos. Em seguida, o Segundo
Secretário realizou a leitura das Moções apresentadas à mesa: Moções do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 222/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio dos
Remédios. 223/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. Jair Nunes. O Sr. Presidente
comunicou que as moções de pesares encontram-se aprovadas na forma regimental.
Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI -, criada na
forma do Ato nº. 01/2016 destinada a apurar irregularidades em licitações de um
grupo de empresas de Cambará e Jacarezinho – Paraná. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou ao plenário a dispensa da leitura do

relatório final por já ter sido realizada a leitura do mesmo na sessão retrasada,
aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente informou que o relatório final será
submetido à apreciação dos Senhores Vereadores na Ordem do Dia da presente sessão
enquanto ao seu recebimento ou não. 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 1.189 a 1.192/2016.
Não havendo quem queira se manifestar, os requerimentos 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. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário a leitura do Requerimento de Urgência apresentado: Requerimento nº.
1.193/2016 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº. 38/2016 de
autoria da Senhora 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 de 2016 da Prefeitura Municipal e dá outras providências. O
Sr. Presidente informou que o requerimento de urgência será deliberado na ordem do
dia. Dando prosseguimento, fizeram o uso da palavra na Tribuna Livre os Senhores
Vereadores Inácio José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazzetti. Não havendo mais
orador inscrito para o uso da tribuna livre, o Senhor Presidente suspendeu a
sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que realizasse nova chamada dos Senhores Vereadores para
verificação do quórum regimental. Feita a chamada, verificou-se a presença dos
Senhores Vereadores: Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florêncio Dias, Antônio
Carlos Mazzetti, Aparecido Luiz, Flávio Luís Ambrozim, Inácio José Barbosa Filho,
José Roberto Tasca, Lucas Pocay Alves da Silva, Salim Mattar e Silvonei Rodrigues
(dez Vereadores presentes). A seguir, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº.1.193/2016 de procedência dos Vereadores Inácio José Barbosa
Filho e Alexandre Florêncio Dias que requer urgência especial de votação ao Projeto
de Lei nº. 38/2016 de autoria da Senhora 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 de 2016 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o
Senhor Presidente colocou em votação nominal, aprovado por unanimidade. Com os
pareceres favoráveis lidos, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº. 38/2016. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente
colocou em votação, aprovado por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 45/2016 oriundo do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Orlando Albano).
Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou em votação

nominal, aprovado por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº.14/2016. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou ao plenário o adiamento da discussão do
referido projeto por cinco sessões, aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o
Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº. 07/2016 proveniente
da Mesa Diretora que regulamenta a aplicação da Lei Federal nº. 12.527, de 18 de
novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação -, no âmbito da Câmara Municipal
de Ourinhos. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, o Senhor Presidente colocou
em votação nominal, aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou em discussão e votação o relatório final do trabalho da Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Flávio Luís
Ambrozim solicitou o adiamento da discussão e votação do referido relatório por um
a sessão, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem apreciadas
na ordem do dia, fizeram o uso da palavra livre para explicação pessoal os Senhores
Vereadores Aparecido Luiz, Alexandre Araújo Dauage, Antônio Carlos Mazzetti e
Inácio José Barbosa Filho. Não havendo mais 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 Quinta 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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