ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA 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 quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas e quarenta 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 Sexta 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
35ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos resumos dos ofícios
recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em respostas aos
Requerimento nº 1.173/2016 do Vereador Antônio Carlos Mazzetti; Requerimento nº.
995/2016 do Vereador Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 1.171, 1.174, 1.177 e
1.178/2016 do Vereador José Roberto Tasca. Boletins Diários de Tesouraria da SAE
de nº.s 179 a 190/2016 referentes ao período de 22/09 a 07/10 de 2016. Ofício nº.
287/2016 da SAE encaminhando cópias das portarias 62 de 80 a 82/21016 bem como
processos de compras e serviços do mês de setembro do ano de 2016. Ofício nº.
288/2016 da SAE encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de
setembro de 2016. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores na secretaria da casa. Na sequência, o Sr. Presidente comunicou que
foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 46/2016 de
autoria da Senhora Prefeita Municipal que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Proteção da Defesa Civil de Ourinhos – COMPDEC e do Fundo
Municipal de Proteção da Defesa Civil – FUMPDEC e dá outras providências.
Projeto de Lei nº. 47/2016 proveniente da Senhora Prefeita Municipal que dispõe
sobre o Parcelamento de débitos tributários e não tributários e do Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS 2016 com a anistia de juros e multa de mora para
quitação ou parcelamento dos débitos e dá outras providências. Projeto de Lei nº.
48/2016 oriundo do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre próprio municipal
(Unidade de Saúde da Família Vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues). Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos
requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz:
1.197/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar podas de árvores

na Rua Mato Grosso, defronte ao nº. 97 – Vila Recreio. 1.198/16 – Requer
informações sobre a possibilidade de se providenciar troca de lâmpada na Rua Mato
Grosso, defronte ao nº. 97 – Vila Recreio. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a
leitura das Moções apresentadas à mesa: Moções do Vereador Antônio Carlos
Mazzetti: 224/16 – De congratulações à Empresa Lama Verde, que, há mais de 16
anos, atua servindo a população ourinhense, bem como a região, os estados, o país e
o exterior, com qualidade, dedicação e simpatia a seus clientes. 225/16 – De
congratulações ao Juiz Federal Sérgio Moro, pela coragem com que vem conduzindo
as investigações da "Operação Lava Jato", defendendo o uso do dinheiro público para
o bem da nação e servindo de exemplo para outros juízes, uma vez que o povo
brasileiro tem sofrido com a falta de recursos e investimentos em determinadas áreas,
como projetos sociais. Moção do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 227/16 – De
congratulações ao atleta de Karatê Marcos Aurélio Rodrigues Barbosa, pela conquista
do 3º. lugar no Campeonato Brasileiro 2016. Moção dos Vereadores Antônio Carlos
Mazzetti e Inácio José Barbosa Filho: 226/16 – De congratulações ao VicePresidente do Conselho de Alimentação Escolar, Sr. Wagner José Fernandes Fermino,
pela coragem em defender o dinheiro público destinado à Alimentação Escolar. 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 1.197 e 1.198/2016 e as Moções nº. s 224 a 227/2016.
Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Inácio José Barbosa Filho e
Antônio Carlos Mazzetti. 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. Por
questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a suspensão do
intervalo regimental para a continuidade dos trabalhos. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador, aprovada por
unanimidade. Não havendo orador inscrito para uso da tribuna livre, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse nova chamada 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, 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 e estando na
ordem do dia, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº. 36/2015 de autoria da Senhora 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. Por

questão de ordem, o Sr. Vereador Inácio José Barbosa Filho solicitou ao Sr.
Presidente e demais Vereadores, que a discussão do referido projeto fosse adiado por
oito sessões ordinárias. O Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido
do Vereador Inácio José Barbosa Filho, aprovado por uanimidade ficando adiado por
oito sessões o Projeto de Lei Complementar nº. 36/2015. Em seguida, por questão
de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou o adiamento da discussão
e votação do Relatório Final da CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito -, por
uma sessão, aprovado por unanimidade. Não havendo matérias a serem apreciadas na
ordem do dia, fez o uso da palavra livre para explicação pessoal o Senhor Vereador
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 Sexta 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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