ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA – PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Araujo Dauage
Vice-Presidente: Alexandre Florencio Dias
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e Éder Júlio Mota
Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e vinte e nove minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim,
localizado na Rua do Expedicionário n°. 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 Alexandre Araujo Dauage. Feita a chamada, verificou-se a presença dos
Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre
Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de
Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota,
Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel
Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quinze 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. O Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto de silêncio
pelos falecimentos do Sr. Hélio Montalvani e da Sra. Maria Cristina Cury. A
Vereadora Raquel Borges Spada também solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Claudinei Batista da Cruz. Dando continuidade, o Senhor
Presidente informou que a inscrição para o uso da palavra no expediente está aberta e
deve ser realizada junto ao Primeiro Secretário. Para o uso da palavra livre para
explicação pessoal destinada à manifestação dos Senhores Vereadores sobre atitudes
pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, a inscrição deverá
ser solicitada junto ao Primeiro Secretário até o término do intervalo regimental ou,
na sua ausência, até o início da Ordem do Dia. Logo após, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do resumo dos ofícios
recebidos: Ofício SMPF/Contabilidade 265/2017, da Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças, informando sobre a transferência de recursos da União;
Ofício da SAE nº 305/2017/DA-SC, encaminhando cópia do balancete financeiro
referente ao mês de agosto de 2017; Boletins Diários de Tesouraria da SAE do dia 15
a 31 de agosto de 2017. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores na Secretaria da Casa. A seguir, o Sr. Presidente comunicou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 77/17 de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada que cria o "Projeto Berço Verde" no município de
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 78/17 oriundo do Prefeito
Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
30.000,00 (Trinta mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 79/17 de

procedência do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que altera a Lei n°. 5.937, de 22 de
maio de 2013, que determina a publicação, quadrimestralmente, dos dados referentes
aos cargos em comissão do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar nº.
24/17 oriundo do Prefeito Municipal que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos
servidores públicos municipais ativos, Administração Direta, Indireta e Autárquica,
Procuradoria Geral do Município, Programa Mais Médicos, Gratificação de Atividade
Especial - GAE e Auxílio Alimentação e dá outras providências. Projeto de Lei
Complementar nº. 25/17 proveniente do Sr. Prefeito Municipal que dispõe sobre
reajuste no quadro do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências. As matérias anunciadas
serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos
pareceres conforme preceitua o regimento interno. O Senhor Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura do Parecer Favorável emitido ao Projeto
em tramitação: Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei nº 76/2017: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a
respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Éder Júlio Mota, que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Narciso Martins dos Santos), não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter
a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo portanto, FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 20 de setembro de 2017,
Aparecido Luiz – Presidente - Relator; Caio César de Almeida Lima – VicePresidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. O projeto cujo parecer
favorável acaba de ser lido poderá ser inserido na Ordem do Dia nas próximas
sessões. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento do Vereador Alexandre
Araújo Dauage: 2.931/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se iniciar
programas esportivos para as pessoas com deficiência. Requerimento do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 2.932/17 - Encaminha minuta de projeto que altera a
redação do Artigo 120 da Lei Complementar nº 474, de 22 de junho de 2006,
equiparando os direitos da mãe adotante aos da mãe gestante. 2.933/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir academia da saúde ao ar livre, pista
de caminhada, campo de futebol suiço e uma praça na área de lazer no cruzamento
das Ruas Vereador Álvaro Franco de Camargo Aranha e Adolpho Campeão Vicentino - Conjunto Residencial de Interesse Social Flamboyant. Requerimentos
do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.934/17 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se destinar um psicólogo escolar para atuar junto às
famílias, corpo docente, corpo discente, direção e equipe técnica, nas escolas de
ensino infantil e fundamental no município de Ourinhos. 2.935/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar uma avaliação médica e psicológica
de alunos no primeiro ano do ensino fundamental, nas escolas da Rede Municipal de
Ensino. 2.936/17 - Requer informações, junto à Empresa Circular Cidade de
Ourinhos - CCO -, sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de ar condicionado
em todos os ônibus de transporte público no Município. 2.937/17 - Requer
informações, junto à empresa que realiza transporte de estudantes em nosso
Município, sobre a possibilidade de se instalar aparelhos de ar condicionado em todos

os ônibus de transporte de estudantes no Município. 2.938/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se arborizar ao redor da EMEF "Georgina Amaral Santos
Lopes". 2.939/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se arborizar ao redor
da EE "Prof. José Augusto de Oliveira". 2.940/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar iluminação pública e urbanizar a área verde pertencente
à Prefeitura Municipal, localizada na Rua Vicente Ernesto de Lucca - Jardim
Anchieta. 2.941/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar
iluminação pública e urbanização em área delimitada pelas Ruas Felismino
Fernandes dos Santos e Eufêmia Canizela Saladini – Jardim Europa. 2.942/17 Requer informações, junto às Secretarias Municipais de Esportes e Lazer, de
Assistência Social e de Cultura, sobre a possibilidade de se realizar atividades ao ar
livre, como: ginástica, capoeira, tai chi chuan, danças, música, dentre outras
atividades, no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, no Jardim América. 2.943/17 Requer informações sobre a possibilidade de se pintar nos postes de energia elétrica
as denominações das vias públicas do Município. 2.944/17 - Requer informações a
respeito da aplicação da Lei nº 5.687/2011, que institui incentivo fiscal às empresas
que firmarem contrato de trabalho para o primeiro emprego. 2.945/17 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se realizar revitalização urbana, bem como
poda de árvores, pintura de guias e sarjetas, desentupimento de boca de lobo e pintura
de sinalização de solo em toda a extensão da Vila Moraes, tendo em vista o grande
número de clínicas médicas existentes nesse bairro. 2.946/17 - Requer informações a
respeito da possibilidade de se realizar mutirão de limpeza de boca de lobo em todos
os bairros do Município. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
2.947/17 - Requer informações a respeito da possibilidade de se encaminhar aos
psicólogos as crianças das creches, principalmente aquelas que presenciam violência
doméstica. 2.948/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar um
trabalho de conscientização, utilizando os agentes mirins, para combater a pediculose
nas escolas e creches municipais, pois a infestação de piolhos está muito grande.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.949/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura da Rua B - Chácaras Bom Retiro.
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 2.950/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar infraestrutura básica, com a
implantação de rede de esgoto e realização de pavimentação asfáltica, guias e
sargetas na Rua Emílio Roli nº 300 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
Requerimento do Vereador Éder Júlio Mota: 2.951/17 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura da Rua Valdir Martins Tavares Chácaras Bom Retiro. Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
2.952/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir posto de saúde
em área verde da Rua Luiz Alberto Botelho - Jardim Vale do Sol. Requerimentos da
Vereadora Raquel Borges Spada: 2.953/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se cadastrar os munícipes que residem próximo às áreas verdes do
Município, para obterem desconto no IPTU. 2.954/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a rotatória da Rua Aparecida Ferroni Leide - Jardim
São Carlos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.955/17 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar ligação de água na horta

comunitária, no final da Rua Maria José Milani - Residencial Recanto dos Pássaros.
Requerimento do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.956/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se tomar providências com relação ao terreno
localizado na Rua Moacir Cassiolato, ao lado do nº 151 - Parque Minas Gerais.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.957/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar evento, anualmente, em
comemoração ao Dia da Mulher, na Praça da Mulher. 2.958/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se retornar o Monumento da Mulher para a Praça da Mulher.
2.959/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir monumento em
forma de uma Bíblia na Praça da Bíblia. Requerimento do Vereador Éder Júlio
Mota: 2.960/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar cópias dos
contratos firmados entre a empresa fornecedora do Cartão Accord e a Prefeitura
Municipal e a SAE - Superintendência de Água e Esgoto. Requerimentos do
Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 2.961/17 - Requer informações sobre a
possibilidade da aplicação imediata das providências previstas na Lei Municipal nº
6.303, de 23 de agosto de 2016, que dispõe sobre o recolhimento de carcaças de
veículos automotores, abandonados em via pública. 2.962/17 - Requer informações
sobre a possibilidade de se extinguir as três faixas de rolamentos existentes nas Ruas
do Expedicionário e Duque de Caxias. 2.963/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 963/2017, que solicita a instalação de poste de iluminação pública e
poda de árvore na rotatória do Jardim Eldorado, na divisa com o Jardim Europa.
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 2.964/17 - Requer
informações da empresa de telefonia móvel Vivo S.A. sobre as melhorias na
qualidade do sinal da tecnologia 4G, vez que vem apresentando diversas falhas no
seu acesso, trazendo prejuízos para a população da cidade de Ourinhos.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 2.965/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar culto no Dia da Bíblia, na Praça da
Bíblia – Jardim Paulista. 2.966/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar retomada de parceria com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Ourinhos e Região – AERO. Requerimentos do Vereador Aparecido
Luiz: 2.967/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se proibir que os
caminhões de entulho trafeguem sem a lona de proteção. 2.968/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de não interditar o trânsito na Avenida Jacinto
Ferreira de Sá, em dias de eventos na Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
2.969/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a Supercopa.
2.970/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campeonato
esportivo com os alunos da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Ourinhos - e da AADF - Associação de Assistência ao Deficiente Físico.
Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.971/17 - Requer
informações quanto aos critérios para a utilização das ambulâncias no transporte de
pacientes da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho". 2.972/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se melhorar a segurança durante as partidas de futebol e demais
eventos esportivos organizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
2.973/17 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal nº
5.934/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de coberturas, assentos,

horários e os itinerários das linhas abrangidas, nos pontos de ônibus dos locais que
especifica. 2.974/17 - Requer informações a respeito das ações ou projetos para
atendimento da Lei Municipal nº 5.869/2012, que dispõe sobre a criação do ônibus da
saúde denominado "Caravana da Saúde". 2.975/17 - Requer informações sobre o
Fundo Municipal do Idoso. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
2.976/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se notificar a empresa
responsável para que tome providências quanto ao fio caído na esquina das Ruas do
Expedicionário e Antônio Carlos Mori, próximo à Diretoria de Ensino Estadual.
2.977/17 - Requer informações sobre o 1º Festival de Rock de Ourinhos, realizado
nos dias 01, 02 e 03 de setembro, na Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos
Skatistas). 2.978/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.591/2017, que
requer o envio de planilha, de janeiro de 2017 até a presente data, contendo os gastos
com as contas de água, mês a mês, de todos os próprios e prédios municipais.
Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.979/17 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar lixeiras na Praça Ítalo Ferrari,
Paróquia Santo Antônio – Vila Odilon. 2.980/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se fazer parcerias para aquisição de cadeiras almofadadas no Velório
Municipal. 2.981/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar arcondicionado no Velório Municipal. 2.982/17 - Requer informações sobre a
possibilidade de se trocar os atuais por novos ventiladores no Velório Municipal.
Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage: 2.983/17 - Requer
informações sobre a tramitação de projetos sociais referentes ao Programa Minha
Casa Minha Vida (Projeto Técnico de Trabalho Social). Logo após, o Senhor
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura das Indicações
apresentadas à mesa: Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.860/17 - Solicita
a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED nos trechos que compreendem
as Ruas Silva Jardim, Dom Pedro I, Euclides da Cunha, Senador Salgado Filho,
Governador Armando Sales, Benjamin Constant, Álvaro Ferreira de Moraes, José
Galvão, Ari Barroso e Joaquim de Azevedo - Jornalista, bem como a Avenida
Gastão Vidigal, onde estão instaladas muitas clínicas médicas e laboratórios,
devido aos constantes assaltos ocorridos. Indicações do Vereador Aparecido Luiz:
1.861/17 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento da Rua Don José
Marello com a Rua Eduardo Carlos Pereira. 1.862/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo no cruzamento da Rua Don José Marello com a Rua Santos
Dumont. 1.863/17 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento da Rua
Prefeito Eduardo Salgueiro com a Rua Eduardo Carlos Pereira. 1.864/17 - Solicita
pintura de sinalização de solo no cruzamento da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro
com a Rua Joaquim Pedroso. 1.865/17 - Solicita pintura de sinalização de solo no
cruzamento da Rua Prefeito Eduardo Salgueiro com a Rua Santos Dumont.
Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.866/17 - Solicita troca de lâmpadas
da Rua Pedro Marques Leão, defronte ao nº 2.030. 1.867/17 - Solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestre e Pare) no cruzamento das Ruas Don José
Marello e Prefeito Eduardo Salgueiro. 1.868/17 - Solicita pintura de sinalização de
solo (Faixa de Pedestre e Pare) em toda a extensão da Rua Prefeito Eduardo
Salgueiro. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.869/17 - Solicita

a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED nas marginais da entrada da
cidade, na Rodovia Raposo Tavares. 1.870/17 - Solicita a nebulização no Jardim
Guaporé e bairros adjacentes para combater os pernilongos. Indicação da
Vereadora Raquel Borges Spada: 1.871/17 - Solicita a instalação de placa de
trânsito na Rua 12 de Outubro, defronte ao Colégio Pólis. Indicação do Vereador
Flávio Luis Ambrozim: 1.872/17 - Solicita a substituição de lâmpadas da
iluminação pública por outras com maior capacidade na Rua José Netto - Jardim
Vale Verde. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.873/17 - Solicita
poda de árvore na Rua Aparecida Ferroni Leide nº 155. Indicações do Vereador
Carlos Alberto Costa Prado: 1.874/17 - Solicita melhorias no fornecimento de
água do Jardim Ouro Verde, tendo em vista a constante falta de água no local.
1.875/17 - Solicita poda de árvores no Sistema de Recreio Henrique Fittipaldi, na
Rua Sebastião Miranda - Jardim América. Indicação do Vereador Éder Júlio
Mota: 1.876/17 - Solicita poda ou erradicação, caso necessário, de árvores na Vila
São Luiz, nos Jardins do Sol I e II e Industrial. Indicações do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 1.877/17 - Solicita, em caráter de urgência, recapeamento
asfáltico nas Ruas Justino Carnevalle, Antônio Cruz, Apuco Tavares de Souza e
Alice de Paula Machado - Vila São José. 1.878/17 - Solicita pintura de sinalização
de solo, indicando vagas de estacionamento para deficientes e idosos, em frente à
clínica de fisioterapia existente na esquina da Avenida Gastão Vidigal com a Rua
Governador Armando Sales. 1.879/17 - Solicita instalação de placas e pintura de
sinalização de solo (Pare) no cruzamento das Ruas Governador Armando Sales e
Francisco Romero - Vila Moraes. Indicações do Vereador Cícero de Aquino:
1.880/17 - Solicita operação “tapa-buracos”, recapeamento asfáltico ou
reperfilamento em toda a extensão da Rua Antônio de Souza Vianna – Conjunto
Residencial de Interesse Social Itajubi. 1.881/17 - Solicita melhorias na
iluminação pública em toda a extensão da Alameda Benedito Siqueira – Jardim
Santa Fé. 1.882/17 - Solicita a aquisição de um caminhão de saibro para ser
utilizado na Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), defronte ao nº 507 – Jardim
Guaporé. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.883/17 - Solicita a
troca da iluminação por lâmpadas de LED na Praça Miguel Mofarrej. Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.884/17 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Edwin
Haslinger (Leopoldo). 1.885/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em todas as ruas
e avenidas do Jardim Guaporé. 1.886/17 - Solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão das Ruas Francisco
Novelli, José Aparecido Leme, Henrique Seifert, Graciliano Ramos, Paulo Duzi,
Pedro Amadeu, Milton Crivelli e Torazo Kanda - Jardim Guaporé. 1.887/17 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Hermínia Crivelari
Ferrari. 1.888/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a
extensão da Rua Joana Bacon Amadeu. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 1.889/17 - Solicita roçada e limpeza na Praça Dr. Raul Pires Netto - Vila
Musa. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Requerimentos de
Urgências recebidos: Requerimento de Urgência nº. 2.984/17 que requer urgência
especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 24/2017. Senhor

Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto Plenário,
seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto de Lei
Complementar nº 24/2017, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o
reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, Administração
Direta, Indireta e Autárquica, Procuradoria Geral do Município, Programa Mais
Médicos, Gratificação de Atividade Especial - GAE e Auxílio Alimentação e dá
outras providências. JUSTIFICATIVA: A presente matéria visa reajustar em 2,0% os
vencimentos dos servidores públicos municipais ativos da Administração Direta,
Indireta e Autárquica, da Procuradoria Geral do Município, do Programa Mais
Médicos, bem como reajustar a Gratificação de Atividade Especial – GAE e o
Auxílio Alimentação, conforme Anexos I, II, III, IV, V e VI, do referido Projeto de
Lei Complementar, cumprindo o art. 37, inc. X da Constituição Federal. Salienta-se
que ficam expressamente excluídos desse reajuste os cargos de provimento em
comissão, agentes políticos e função de confiança previstos na Lei Complementar nº.
941, de 31 de janeiro de 2017, alterada pela Lei Complementar nº. 959, de 10 de maio
de 2017, Lei Complementar nº. 942, de 31 de janeiro de 2017, alterada pela Lei
Complementar nº. 960, de 10 de maio de 2017 e Lei Complementar nº. 943, de 31 de
janeiro de 2017, bem como o Prefeito e Vice-Prefeito Municipal. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação, posto que a alteração influenciará na Folha de Pagamento a ser elaborada
para o corrente mês (setembro). Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2017,
assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Requerimento de Urgência nº.
2.985/17 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar
nº 25/2017. Senhor Presidente, REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido
o douto Plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o Projeto
de Lei Complementar nº 25/2017, proveniente do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre reajuste no quadro do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: A
presente matéria visa reajustar em 2,0% os vencimentos dos servidores públicos
municipais ativos do quadro do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público Municipal de Ourinhos, os Anexos VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII,
XIV, XVIII, XIX, XX, XXI e XXII, constante da Lei Complementar nº. 911, de 05
de outubro de 2015 e Anexos XI, XV e XVI, constante da Lei Complementar nº. 950,
de 21 de março de 2017, que passam a vigorar nos termos da presente Lei
Complementar, cumprindo o art. 37, inc. X da Constituição Federal. Diante disso,
solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de
votação, posto que a alteração influenciará na Folha de Pagamento a ser elaborada
para o corrente mês (setembro). Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2017,
assinado pela maioria dos Senhores Vereadores. Os requerimentos lidos serão
apreciados no presente expediente enquanto que os de urgência serão deliberados na
ordem do dia. As indicações lidas serão encaminhadas a quem de direito para as
providências que solicitam. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Segundo
Secretário que realizasse a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador
Éder Júlio Mota: 197/17 - De congratulações aos policiais civis da DIG - Delegacia
de Investigações Gerais - e demais policiais que estiveram diretamente envolvidos na

elucidação do caso Valdir. Moção do Vereador Mário Sério Pazianoto: 198/17 - De
congratulações ao Cabo PM Roberto Carlos Ferreira, da 1ª Companhia do 31°.
Batalhão da Polícia Militar do Interior, por ter sido consagrado campeão em Jiu-Jitsu
no Campeonato São Paulo Internacional Open IBJJF-Jiu-Jitsu Championship 2017.
Moção dos Vereadores Abel Diniz Fiel e Santiago de Lucas Ângelo: 199/17 - De
congratulações ao Dia do Coletor de Lixo, comemorado em 20 de setembro. Moção
do Vereador Santiago de Lucas Ângelo: 200/17 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Tarci Perez. Moções do Vereador Aparecido Luiz: 201/17 - De congratulações ao
servidor público municipal Nilson Soares, pelos 35 anos de relevantes serviços
prestados com extrema dedicação e amor no cargo de Armador, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 202/17 - De congratulações
ao servidor público municipal José Barbosa Neto, no cargo de Pedreiro, pelos 36 anos
de relevantes serviços prestados com extrema dedicação e amor, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 203/17 - De congratulações
ao servidor público municipal Valdir Cruz, pelos 36 anos de relevantes serviços
prestados com extrema dedicação e amor, no cargo de Pedreiro, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 204/17 - De congratulações
ao servidor público municipal Maximino Jesue (Max), pelos 36 anos de relevantes
serviços prestados com extrema dedicação e amor, no cargo de Eletricista, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 205/17 - De
congratulações ao servidor público municipal Reinaldo Ferreira, pelos 34 anos de
relevantes serviços prestados com extrema dedicação e amor, no cargo de Servente de
Pedreiro, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
206/17 - De congratulações ao servidor público municipal Osmar Monzani, pelos 31
anos de relevantes serviços prestados com extrema dedicação e amor, no cargo de
Encarregado de Setor, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano. 207/17 - De congratulações ao servidor público municipal
Roberto Alves de Oliveira, pelos 37 anos de relevantes serviços prestados com
extrema dedicação e amor, no cargo de Encarregado de Setor, junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 208/17 - De congratulações
ao servidor público municipal José Carlos de Souza, Assistente Técnico, pelos 37
anos de relevantes serviços prestados com extrema dedicação e amor, junto à
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Moção do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 209/17 - De congratulações ao Sr. Vanildo
José da Silva, pelos 25 anos de serviços prestados à Prefeitura Municipal,
comemorado no dia 10 de agosto de 2017. As moções de congratulações lidas serão
deliberadas no presente expediente enquanto que a de pesar encontra-se aprovada na
forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Edvaldo Lúcio Abel
solicitou que a discussão e a votação dos requerimentos e moções fossem feitas
de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos
Senhores Vereadores presentes. O Senhor Presidente colocou em deliberação do
plenário o pedido do Sr. Vereador, aprovado por unanimidade. Não havendo
pedidos em destaque, o Senhor Presidente c olocou em discussão os
Requerimentos de nº.s 2.931 a 2.983/2017 e as Moções de nº.s 197 a 199 e 201 a
209/2017. A seguir, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio

Abel, Anísio Aparecido Felicetti, Raquel Borges Spada, Abel Diniz Fiel, Aparecido
Luiz, Éder Júlio Mota, Cícero de Aquino e Mário Sérgio Pazianoto. Não havendo
mais quem queira se manifestar, os requerimentos e moções foram colocados em
votação e APROVADOS por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário a matéria destacada remanescente de sessão
anterior. Foi colocado em discussão o Requerimento nº. 2.582/17 remanescente da
25ª. Sessão Ordinária de autoria do Vereador Aparecido Luiz que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando a instalação de semáforo no
cruzamento da Rua Gastão Vidigal com a Rua Paraná. Fez o uso da palavra o
Vereador Aparecido Luiz. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o
Requerimento nº. 2.582/17 foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade.
Logo após, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores Vereadores Flávio Luís
Ambrozim e Aparecido Luiz. Findo o horário do expediente, o Senhor Presidente
suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, o Senhor
Presidente comunicou que, para cumprir o Parágrafo 3º do Artigo 118 do Regimento
Interno, o tempo para a inscrição para a explicação pessoal está encerrado. Em
seguida, o Primeiro Secretário realizou nova chamada para verificação do quórum
regimental: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias,
Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Caio César de Almeida Lima, Carlos
Alberto Costa Prado, Cícero de Aquino, Éder Júlio Mota, Edvaldo Lúcio Abel,
Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto, Salim Mattar e Santiago de
Lucas Ângelo (quinze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Sr.
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº. 2.984/17 de autoria
da maioria dos Vereadores que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 24/2017. Fez o uso da palavra o Senhor Vereador Flávio Luís
Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra o Requerimento de
Urgência nº. 2.984/17 foi colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze
votos favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Carlos Alberto Costa Prado para atuar como relator especial ao projeto e
suspendeu a sessão para o tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do parecer: Parecer do relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº.
24/2017. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, oriunda do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos
municipais ativos, Administração Direta, Indireta e Autárquica, Procuradoria Geral
do Município, Programa Mais Médicos, Gratificação de Atividade Especial - GAE e
Auxílio Alimentação e dá outras providências. Sugiro a inserção do parágrafo 1 no
referido projeto a seguinte redação: parágrafo único – os proventos dos inativos e
pensionistas serão reajustados obedecendo as normas estabelecidas na legislação
pertinente. Acatada a alteração supracitada, declaro nada ter a opor quanto ao que me
foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2017, Carlos Alberto Costa Prado - Relator.
Com o parecer favorável lido e por contar com alteração sugerida, o Sr. Presidente
colocou em votação nominal o referido parecer, APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Com o parecer favorável lido e aprovado, inserindo-se a alteração

sugerida, o Senhor Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Complementar
nº 24/2017. Fez o uso da palavra o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio Abel. Ninguém mais
querendo fazer o uso da palavra foi colocado em votação nominal e APROVADO
com quatorze votos favoráveis. A seguir, Sr. Presidente colocou em discussão o
Requerimento de Urgência nº. 2.985/17 de autoria da maioria dos Vereadores que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 25/2017. O
Senhor Presidente colocou em votação nominal, APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o requerimento de urgência, o Sr. Presidente nomeou o
Vereador Cícero de Aquino para atuar como relator especial ao projeto e suspendeu a
sessão para o tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a
sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do
parecer: Parecer do relator especial ao Projeto de Lei Complementar nº. 25/2017.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, oriunda do Prefeito Municipal, que
dispõe sobre reajuste no quadro do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras providências, declaro nada ter
a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2017, Cícero de
Aquino – Relator. Com o parecer favorável lido, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 25/2017. Ninguém querendo fazer o
uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Fez o uso da palavra para justificativa de voto o Sr. Vereador Edvaldo
Lúcio Abel. Logo após, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
nº 42/2017 oriundo do Vereador Abel Diniz Fiel que institui o sistema de cotas raciais
no Município de Ourinhos, reservando, aos negros e afrodescendentes, 20% (vinte
por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos e testes seletivos do Poder
Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais. Fizeram o uso d apalavra os
Senhores Vereadores Abel Diniz Fiel, Caio César de Almeida Lima, Mário Sérgio
Pazianoto, Cícero de Aquino, Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota, Aparecido
Luiz e Salim Mattar. Não havendo mais quem queira se manifestar, o Senhor
Presidente colocou o Projeto de Lei nº 42/2017 em votação nominal, REJEITADO
com sete votos favoráveis e sete votos contrários com o desempate de votos decido
pelo VOTO CONTRÁRIO do Senhor Presidente. Por questão de ordem, fez o uso da
palavra para justificativa de voto o Senhor Vereador Abel Diniz Fiel. A seguir, o
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 48/2017 de iniciativa da
Vereadora Raquel Borges Spada que institui o Projeto Voluntário "Mão Amiga", com
o objetivo de revitalizar as praças, canteiros e bosques do município de Ourinhos.
Fez o uso da palavra a Vereadora Raquel Borges Spada. Ninguém mais querendo se
manifestar, o Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei nº 48/2017 em votação,
APROVADO por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Resolução nº 9/2017 do Vereador Santiago de Lucas Ângelo
que dispõe sobre alteração do § 4º do artigo 166, da Resolução n°. 04, de 9 de junho
de 1993 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Ourinhos). Não havendo quem
queira se manifestar, o Senhor Presidente colocou o Projeto de Resolução nº 9/2017
em votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia e nenhum 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 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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