ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA 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 sétimo dia do mês de novembro 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 Oitava 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
37ª. Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
informou que o Sr. Júlio César Benato irá fazer o uso da tribuna livre, antes da
deliberação dos requerimentos e das moções, para discursar em relação às atividades
realizadas pela ADO – Associação dos Diabéticos de Ourinhos. Dando continuidade,
o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos resumos dos ofícios
recebidos: Comunicado do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO nº. 196/752/2016
informando sobre a liberação de recursos financeiros ao Município de Ourinhos
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Boletins Diários da Tesouraria da SAE nº. s 191 a
202/2016 referentes ao período de 10 a 28 de outubro de 2016. Ofício nº. 05/48/2016
da TELEFÔNICA-VIVO em resposta aos Requerimentos nº. s 1.081 e 1.085/2016 de
autoria do Vereador Alexandre Araújo Dauage. Ofício nº. 05/94/2016 da
TELEFÔNICA-VIVO em resposta ao Requerimento nº. 1.082/2016 de autoria do
Vereador Alexandre Araújo Dauage. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição
dos Senhores Vereadores na secretaria da casa. Na sequência, o Sr. Presidente
comunicou que foi apresentada à mesa a seguinte matéria: Projeto de Lei nº. 53/16
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 2016 do Instituto de Previdência Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa:
Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 1.211/16 – Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar troca de lâmpadas na Rua José Felipe do Amaral, no
poste nº. 63/303 – Vila Perino. 1.212/16 – Requer informações sobre a possibilidade

de se realizar troca de lâmpadas na Rua José Felipe do Amaral, no poste nº. 61/303 –
Vila Perino. 1.213/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar troca
de lâmpadas na Rua José Felipe do Amaral, no poste nº. 59/303 – Vila Perino.
1.215/16 – Reitera, em todos os seus termos, o Requerimento nº. 1.049/2016, que
requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo
na Rua Gaspar Ricardo, defronte ao Mercado Santa Clara – Vila Nova Sá.
Requerimento do Vereador Inácio José Barbosa Filho: 1.214/16 – Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
enviar relação dos nomes de todos os pacientes vitimados em acidente de trânsito,
que foram atendidos pelos SUS, nos últimos 5 anos. Em seguida, o Senhor Presidente
realizou a leitura das Moções apresentadas à mesa: Moção do Vereador Antônio
Carlos Mazzetti: 229/16 – De congratulações à KI-Calhas Ourinhos, pelos 25 anos
de atividades no Município e região. Moção do Vereador Lucas Pocay da Silva:
230/16 – De congratulações à Pizzaria Verace Pizza, pela inauguração e excelentes
serviços prestados à nossa cidade. 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 1.211 a 1.215/2016 e as Moções nº. s 229 e
230/2016. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Antônio Carlos Mazzetti,
José Roberto Tasca, Inácio José Barbosa Filho, Edvaldo Lúcio Abel e Aparecido
Luiz. 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, o Senhor Presidente
comunicou o uso da tribuna livre, pelo tempo de até vinte minutos, pelo Sr. Júlio
César Benato para expor assuntos relativos às atividades realizadas pela ADO –
Associação dos Diabéticos de Ourinhos. Ninguém mais querendo se manifestar, o
Sr. Presidente declarou encerrado o uso da tribuna livre. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Edvaldo Lúcio Abel solicitou a suspensão do intervalo regimental para
a continuidade dos trabalhos. Não havendo orador inscrito para uso da tribuna
livre, o Sr. Presidente colocou em deliberação do plenário o pedido do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel, aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor 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
nº. 48/2016 de autoria do Vereador Salim Mattar que dispõe sobre denominação de
próprio municipal (Unidade de Saúde da Família Vereador Adilson Ramon Monteiro
Rodrigues). Ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação,

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
Alexandre Araújo Dauage. 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 Oitava 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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