ATA DA TRIGÉSIMA NONA 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 sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas e vinte e seis 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 Nona 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 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 38ª.
Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário a leitura na íntegra do Ofício nº. 42/12/2016 da
Prefeitura Municipal: "Ofício nº. 42/12/2016. Ourinhos, 16 de novembro de 2016,
Excelentíssimo Senhor Presidente. Solicitamos à Vossa Excelência a retitrada do
projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e não
tributários e do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2016, com anistia de
juros e multas de mora para quitação ou parcelamento dos débitos e dá outras
providências. Valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de nossa
elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Belkis Gonçalves Fernandes,
Prefeita Municipal." Realizada a leitura do ofício, o Senhor Presidente, atendendo a
solicitação da Senhora Prefeita Municipal, determinou à secretaria da casa as devidas
providências para a retirada do Projeto de Lei nº. 47/2016. Dando continuidade, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos resumos dos ofícios
recebidos: Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em respostas aos
Requerimentos nº. s: 455/2016 do Vereador Antônio Carlos Mazzetti; 1.203, 1.204 e
1.209/2016 do Vereador Aparecido Luiz; 1.168, 1.181, 1.182 e 1.202/2016 do
Vereador Inácio José Barbosa Filho. Boletins Diários de Tesouraria da SAE nº. 203 a
207/2016 referentes ao período de 31 de outubro a 08 de novembro de 2016. Ofício
nº. 302/2016 da SAE encaminhando cópia do Balancete Financeiro referente ao mês
de outubro de 2016. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores na secretaria da casa. Em seguida, o Sr. Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Substitutivo nº. 04/2016 de autoria da
Mesa Diretora ao Projeto de Lei Complementar nº.19/2016, que dispõe sobre a
instituição do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Ourinhos e dá
outras providências. Emenda nº. 11/2016 de autoria dos Vereadores Alexandre

Florêncio Dias, Inácio José Barbosa Filho e Alexandre Araújo Dauage ao Projeto de
Lei nº. 47/2016, de iniciativa 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, acrescentando texto ao Art. 14,
Inciso I. Emenda nº. 12/2016 de autoria dos Vereadores Alexandre Florêncio Dias,
Inácio José Barbosa Filho e Alexandre Araújo Dauage ao Projeto de Lei nº. 47/2016,
de iniciativa 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, alterando a redação do Art. 23. Dando
prosseguimento, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 1.218/16 – Requer informações a respeito do repasse
feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social para todas as entidades
assistenciais conveniadas do Município. 1.222/16 – Requer informações, junto à
empresa de Ônibus Brambila, sobre a limpeza de seus ônibus que se encontram na
Rua Justino de Carvalho. 1.223/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar recapeamento asfáltico na rua paralela ao Pontilhão da Rua São Paulo, que dá
acesso à Rua Euclides da Cunha. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz:
1.219/16 – Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 1.048/2016, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir lombofaixa ou redutor de
velocidade na Rua Gaspar Ricardo, próximo ao Mercado Santa Clara – Vila Nova Sá.
1.220/16 – Requer informações sobre a possibilidade de se realizar troca de lâmpadas
na Rua Antônio Dirceu Chierentin, no poste nº. 06/193 - Jardim Flórida. 1.221/16 –
Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº. 806/2016, que requer informações
sobre a possibilidade de se construir lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua
Ezequias Nogueira de Souza, defronte ao nº. 551 – Jardim Ouro Fino. Os
requerimentos lidos serão apreciados na ordem do dia. Em seguida, o Senhor
Presidente realizou a leitura das Moções apresentadas à mesa: Moção do Vereador
Alexandre Araújo Dauage: 234/16 – De congratulações ao CR – Centro de
Ressocialização de Ourinhos -, pela realização da 2ª. Pedalada Contra as Drogas.
Moções do Vereador Antônio Carlos Mazzetti 231/16 – De pesar pelo falecimento
do Sr. Manoel Domingos Ramos. 233/16 – De pesar pelo falecimento do Sr. André
Ricardo Gomes de Moraes. Moção do Vereador Aparecido Luiz: 232/16 – De
congratulações e aplausos aos Senhores Ronaldo Pedrele Estevan, Presidente do
Esporte Clube Vila são Luiz, Luiz Pereira da Silva (Luizinho), Técnico do time e
Benedito Carlos de Souza (Bilinho), Auxiliar Técnico, por terem conquistado o
Tricampeonato Varzeano do Grupo Especial dos anos de 2014, 2015 e 2016. As
moções de congratulações serão apreciadas na ordem do dia enquanto que as moções
de pesares encontram-se aprovadas na forma regimental. 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. Por questão de ordem,

solicitaram um minuto de silêncio o Vereador Alexandre Florêncio Dias pelos
falecimentos do Sr. Celso Mariano e Sr. Antônio Carlos e o Vereador Alexandre
Araújo Dauage pelo falecimento do Sr. Roberto Evangelista. A seguir, o Senhor
Presidente consultou aos Senhores Vereadores se há alguma matéria para ser
destacada para discussão e votação. Não havendo pedido em destaque, o Senhor
Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s 1.218 a 1.223/2016 e
as Moções nº.s 232 e 234/2016. Não havendo 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. Na
sequência, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Antônio Carlos
Mazzetti, Inácio José Barbosa Filho e Alexandre Araújo Dauage, que cedeu o uso da
palavra para o Vereador Inácio José Barbosa Filho. 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. Logo após, 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 e Silvonei Rodrigues (dez Vereadores presentes). Havendo número legal e
estando na ordem do dia, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
nº. 51/2016 de autoria do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que dispõe sobre
denominação de via pública (Rua José Lucio de Carvalho). 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 e nenhum orador inscrito para o
uso da palavra livre, o Senhor Presidente agradeceu muito a proteção de Deus e a
presença de todos e declarou encerrada esta Trigésima Nona 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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