ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO 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 segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às
dezenove horas e onze 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 Sexta 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, Ariovaldo de
Almeida Silva, 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 e Salim Mattar (quinze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta
a presente Sessão Ordinária e em seguida solicitou um minuto de silêncio pelos
falecimentos da Sra. Cláudia Ferreira e da Sra. Zile Miguel Abujamra. Logo após, o
Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 35ª. Sessão Ordinária de 2018,
APROVADA por unanimidade. O Sr. Presidente informou aos Senhores Vereadores,
que está aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, devendo ser realizada
junto ao Primeiro Secretário. Informou também, que para o uso da palavra livre para
explicação pessoal, 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.
Na sequência, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura
na íntegra do Ofício nº. 38/11/2018 da Prefeitura Municipal de Ourinhos:
"Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência, a retirada do
Projeto de Lei Complementar que acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº.
474, de 22 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos e dá outras providências, enviado através do Ofício nº.
18/11/2017, de 13 de setembro de 2017. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção
dispensada ao assunto, e valemo-nos da oportunidade para reiterar os protestos de
nossa elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Lucas Pocay Alves da Silva
– Prefeito Municipal ao Excelentíssimo Senhor Alexandre Araujo Dauage –
Presidente da Câmara Municipal". Atendendo ao ofício do Prefeito Municipal, o
Senhor Presidente solicitou à Secretaria da Casa as devidas providências para a
retirada do Projeto de Lei Complementar nº. 26/2017. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do resumo dos demais ofícios recebidos: Ofícios
provenientes da Prefeitura Municipal em resposta ao Requerimento nº. 2.242/2018 do

Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimentos nº. s 2.086, 2.087, 2.088, 2.167, 2.207,
2.208, 2.209, 2.210, 2.244, 2.245 e 2.246/2018 do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti; Requerimentos nº. s 2.108, 2.221, 2.225 e 2.247/2018 do Vereador
Aparecido Luiz; Requerimentos nº. s 2.267, 2.279 e 2.280/2018 do Vereador Caio
César de Almeida Lima; Requerimentos nº. s 2.102, 2.115, 2.203, 2.205, 2.252, 2.253
e 2.281/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s 2.082,
2.083, 2.084, 2.085 e 2.266/2018 do Vereador Cícero de Aquino; Requerimentos nº. s
do 2.155, 2.216, 2.254, 2.255, 2.256, 2.258, 2.259 e 2.260/2018 Vereador Éder Júlio
Mota; Requerimentos nº. s 2.189, 2.222, 2.223, 2.224, 2.236 e 2.238/2018 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimento nº. 2.081/2018 do Vereador Flávio Luís
Ambrozim; Requerimentos nº. s 2.211, 2.261, 2.262, 2.263 e 2.265/2018 do Vereador
Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.215, 2.217, 2.219, 2.235, 2.243 e
2.269/2018 da Vereadora Raquel Borges; Requerimento nº. 2.228/2018 dos
Vereadores Éder Júlio Mota e Anísio Aparecido Felicetti. Ofício n°
1139/2018/GIGOV/BU da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – GERÊNCIA
EXECUTIVA DE GOVERNO BAURU – informando sobre o Contrato de Repasse
celebrado entre a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos e a Caixa
Econômica Federal. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos Senhores
Vereadores na Secretaria da Casa. O Senhor Presidente comunicou que a Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento conforme publicado no Diário Oficial do
Município realizará as três primeiras audiências públicas referentes ao Projeto de Lei
nº. 59/2018 de iniciativa do Prefeito Municipal que estima receita e fixa despesa do
município de Ourinhos para o exercício de 2019, convocando a população em geral a
participar nos seguintes dias e horários: 1ª. Audiência – 23/10/2018 das 10 às 11
horas da manhã; 2ª. Audiência - 25/10/2018 das 15 às 16 horas da tarde; 3ª. Audiência
– 31/10/2018 das 18 às 19 horas da tarde. O Senhor Presidente informou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº. 69/2018 de autoria do
Vereador Caio César de Almeida Lima que dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos,
tempo de interrupção e nova data prevista para término. Projeto de Lei
Complementar nº. 31/2018 de procedência do Senhor 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. 32/2018 de
autoria do Chefe do Executivo que dispõe sobre reajuste no quadro do Estatuto, Plano
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar nº. 33/2018 proveniente do Prefeito
Municipal que acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº. 474, de 22 de junho
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ourinhos e dá outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às
comissões competentes para a elaboração dos pareceres conforme preceitua o
regimento interno. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 2.309/18 - Requer o envio de uma lista atual com o

nome e a numeração de todos os quarteirões recapeados e/ou reperfilados, de janeiro
de 2017 até a presente data. 2.310/18 - Requer informações a respeito de quanto foi
gasto pela Prefeitura Municipal com a empresa terceirizada Ourigrama, mês a mês,
de janeiro de 2017 até a presente data. 2.311/18 - Requer informações a respeito de
quanto foi gasto na compra de emulsão asfáltica pela Prefeitura Municipal, mês a
mês, de janeiro de 2017 até a presente data. 2.312/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.956/2018, que requer informações a respeito da possibilidade de
se instalar semáforo ou realizar melhorias no trânsito entre a Rua Paraná e a Avenida
Gastão Vidigal. 2.313/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.911/2018, que requer informações sobre os valores gastos com imprensa,
discriminando quanto foi repassado para cada órgão de imprensa contratado, mês a
mês, de janeiro de 2017 até a presente data. 2.314/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o
Requerimento nº 1.322/2018, que requer informações da Prefeitura Municipal a
respeito do Processo do Tribunal de Contas nº 18767.989.17-1 e nº 20995.989.17-5, a
respeito da Aquisição de Usina Móvel Asfalto e Concreto com Vibro Acabadora
Acoplada. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 2.315/18 Requer informações a respeito das ações realizadas, no presente ano, quanto às casas
que sofrem com problemas de alagamento em nosso Município, desde o ano de 2016.
2.316/18 - Requer informações a respeito dos banheiros públicos, desprovidos de
acessibilidade, em nosso Município. 2.317/18 - Requer informações a respeito dos
investimentos realizados em nosso Município, provenientes de multas de trânsito,
referentes ao primeiro semestre do corrente ano. 2.318/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar o Programa Natal de Luz em nosso Município. 2.319/18
- Requer informações a respeito da falta de identificação visível dos veículos
terceirizados que prestam serviços à Prefeitura Municipal. 2.320/18 - Requer
informações a respeito dos estudos realizados visando à construção de passeio
público no entorno das áreas verdes existentes. 2.321/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se realizar melhorias nos núcleos de escolinhas de futebol do
Município. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.322/18 Encaminha abaixo-assinado de munícipes que solicitam a implantação de
estacionamento em 45 graus na Rua do Expedicionário e na Avenida Presidente Dr.
Getúlio Vargas, próximo ao Fórum. 2.323/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.614/2018, que solicita a implantação de banco e cobertura no ponto de
ônibus da Rua do Expedicionário, defronte à Câmara Municipal. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 2.324/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.827/2018, que solicita pintura de sinalização de solo e instalação de
placas de sinalização de trânsito na Rua Alberto Mori, defronte à EMEF “Evani
Maioral Ribeiro Carneiro” - Parque Minas Gerais. 2.325/18 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.495/2018, que solicita urbanização, paisagismo e instalação de
lâmpadas de LED em todas as vielas do Conjunto Residencial de Interesse Social
Cezira Sândano Migliari. 2.326/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.487/2018, que solicita a construção de uma quadra coberta na EMEI "Nhandeara".
2.327/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.544/2018, que solicita a
construção de guias e sarjetas na Avenida Matilde Abucham Abujamra, próximo ao
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 2.328/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a

Indicação nº 1.537/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em
toda a extensão da Rua 12 de Outubro. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 2.329/18 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto SAE -, sobre quando se resolverá o problema da falta de água na região dos bairros:
Jardim Itamaraty, Jardim Quebec, Vila Emília, Centro, Jardim Santa Fé, Jardim dos
Bandeirantes, Parque Minas Gerais, Vila Boa Esperança, Vila Perino, Vila Vilar,
Jardim Oriental, Jardim São Judas Tadeu, Vila Soares, Jardim Matilde, Jardim
América e outros do Município. 2.330/18 - Requer informações sobre o cronograma
de melhorias na infraestrutura e na iluminação pública do Distrito Industrial Oriente
Mori. 2.331/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.965/2018, que
requer informações sobre os pagamentos realizados, no total de R$ 1.374.962,04,
para a Cooperativa Brasileira de Trabalho dos Profissionais das Artes e, também, o
envio de cópia de toda a documentação do Processo Administrativo nº 239/2018.
2.332/18 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias na infraestrutura da
Praça Dr. Franklin Correia da Silva. Requerimento do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 2.333/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se providenciar o
cumprimento dos padrões e critérios estabelecidos para ondulações transversais
(lombadas físicas) existentes no Município. Requerimentos do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 2.334/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
realizar manutenção no prédio do Pronto Atendimento da UBS "Dr. Hélio Migliari",
devido à infiltração existente. 2.335/18 - Requer informações sobre a falta de insulina
no Município. Requerimentos do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.336/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 833/2018, que requer informações
sobre providências a respeito das inundações oriundas de águas pluviais no
cruzamento da Avenida Dr. Altino Arantes com a Avenida Gastão Vidigal, que
invadem a garagem do subsolo do Condomínio Edifício Miguel Cury. 2.337/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 832/2018, que requer informações
sobre providências a respeito das inundações oriundas de águas pluviais na Rua José
Justino de Carvalho, atrás do Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick
"Monstrinho". 2.338/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 796/2018,
que requer informações sobre a possibilidade de se instalar sede da Polícia Federal no
município de Ourinhos. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
2.339/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parceria entre o
Fundo de Solidariedade, Tiro de Guerra e empresários a fim de realizar a campanha
Natal Solidário. 2.340/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar
reforma da UBS "Vila Odilon". 2.341/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se criar um centro de atendimento ao idoso na UBS "Vila Odilon". Requerimento
do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.342/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar nova campanha de castração, no exercício de 2018,
devido a fila de espera com grande número de animais abandonados e de outros casos
em que proprietários não têm condições de pagar. Requerimentos do Vereador Éder
Júlio Mota: 2.343/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar um
programa de implantação de brinquedos adaptados, desenvolvidos para pessoas com
deficiência, em todas as praças do Município. 2.344/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se criar centro do idoso, com programas de hiperdia, geriatria e

odontologia, direcionados a todos os idosos do Município. Requerimento do
Vereador Cícero de Aquino: 2.345/18 - Requer informações sobre a possibilidade
de se disponibilizar quadra esportiva coberta no Conjunto Habitacional Profa. Helena
Braz Vendramini ou no Jardim Anchieta, para o Grupo de Capoeira Oxóssi Fonte
Nova ministrar aulas de capoeira gratuitas. Requerimento do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 2.346/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº.
217/2018 e, em razão da resposta, sugere a implantação de Estação de Coleta Seletiva
para descarte de lâmpadas incandescentes e fluorescentes queimadas, relativamente
ao pleito de informações quanto às condições rigorosas, adequadas e específicas de
exigência da ABNT e ao risco potencial ao Meio Ambiente e à Saúde Pública.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 2.347/18 - Encaminha programa
para a criação do Projeto “Circuitão Funcional ao Ar Livre” em todas as praças do
Município. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 2.348/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 45/2018, que solicita a instalação de
lâmpadas de LED em toda a extensão da Vila Nova Sá. 2.349/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 77/2018, que solicita a instalação de lâmpadas de LED em
toda a extensão do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 2.350/18 Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.270/2018, que reitera a Indicação nº
43/2018, que solicita reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão
das ruas do Jardim Flórida. 2.351/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.531/2018, que reitera a Indicação nº 103/2018, que solicita recapeamento asfáltico,
reperfilamento ou operação “tapa-buracos” na Rua Narciso Migliari, entre as Ruas
Chile e Barão do Rio Branco. 2.352/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento
nº 1.012/2018, que requer informações se há estudo ou projeto para resolver o
problema de enchente na Rua Machado Florence, próximo ao nº 439.
Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 2.353/18 - Requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a possibilidade de se construir
campo de areia ao lado do campo de futebol da Vila São Luiz. 2.354/18 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a possibilidade
de se realizar pintura da quadra poliesportiva da Associação de Moradores de Bairros
da Vila São Luiz. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 2.355/18
- Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 213/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando revitalizar o Lago Maria
Aparecida Pedrotti Gomes, próximo ao Residencial Royal Park. O Segundo
Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 1.983/18 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua
Maria Pacheco e Chaves, defronte ao nº 131 - Parque Pacheco Chaves. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.984/18 - Solicita nebulização nos bairros:
Jardim Josefina, Jardim Colúmbia, Jardim Anchieta, Vila Brasil, CDHU e bairros
adjacentes. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 1.985/18 - Solicita, com
urgência, operação "tapa-buracos" na Rua Maria de Paula Leite Moraes, defronte ao
nº 126 e entre os nº s. 212 ao 312 - Jardim Anchieta. 1.986/18 - Solicita poda de
árvore na Alameda Lucilda Minucci, ao lado do nº. 119 - Residencial Parque
Gabriela. 1.987/18 - Solicita poda de árvore na Rua Jamil Chequer, ao lado do nº 301
- Loteamento Águas do Eloy. 1.988/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Eurico

Amaral Santos, defronte ao nº 734 - Jardim América. Indicação do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.989/18 - Solicita nebulização nos bairros: Jardim Guaporé,
Vila São Luiz e bairros adjacentes. Indicação do Vereador Edvaldo Lúcio Abel:
1.990/18 - Solicita o corte e recolhimento de árvore caída na Rua Armando de
Oliveira, defronte ao nº 161 - Jardim Independência. Indicação do Vereador Caio
César de Almeida Lima: 1.991/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade
(lombada) na Rua Henrique Terçariol, defronte ao nº 357. Indicações do Vereador
Aparecido Luiz: 1.992/18 - Solicita roçada e limpeza na EMEF "Prof. José Alves
Martins". 1.993/18 - Solicita limpeza em boca de lobo na Rua Maria Pacheco e
Chaves, próximo ao nº 41 - Parque Pacheco Chaves. 1.994/18 - Solicita roçada e
limpeza na sede da Associação de Moradores de Bairros do Parque Pacheco Chaves.
Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 1.995/18 - Solicita providências quanto
ao combate de pernilongos no Jardim Quebec, Jardim Santa Felicidade e no Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). Indicação do Vereador Flávio
Luis Ambrozim: 1.996/18 - Solicita a instalação de lâmpadas de LED em toda a
extensão do Jardim Colorado. Indicação do Vereador Éder Júlio Mota: 1.997/18 Solicita manutenção no alambrado de toda a área da Associação de Moradores de
Bairros da Vila São Luiz. Indicação do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
1.998/18 - Solicita a instalação de placas para sinalizar a presença de ciclistas nas
avenidas em que há ciclovias e nas entradas e saídas do Município. Indicação do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 1.999/18 - Solicita limpeza, lavagem e pintura
do Espaço Comercial "Alberto Matachana" (Calçadão). Indicações do Vereador
Caio César de Almeida Lima: 2.000/18 - Solicita melhorias na sinalização de
trânsito e instalação de placas indicativas "Devagar Escola" nas proximidades da
EMEI "Nhandeara". 2.001/18 - Solicita melhorias na sinalização de trânsito e
instalação de placas indicativas "Devagar Escola" nas proximidades da EMEF
"Georgina Amaral Santos Lopes" (CAIC). Em seguida, o Segundo Secretário realizou
a leitura das moções apresentadas: Moção do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
243/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Honório Natale. Moção do Vereador
Aparecido Luiz: 244/18 - De congratulações e aplausos ao Sr. Ricardo Madalena,
pela reeleição com 77.554 votos para Deputado Estadual por São Paulo, com
expressiva votação em Ourinhos, perfazendo 8.541 votos e classificado como mais
votado nesta cidade, consolidando-se como referência e liderança política regional e
no Estado. Moção do Vereador Alexandre Araujo Dauage: 245/18 - De pesar pelo
falecimento da Sra. Maura Cardoso Obata. Moções do Vereador Cícero de Aquino:
246/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Anésia Brito Bueno. 247/18 - De
congratulações ao Bar do Carroça, pelo aniversário de 27 anos, completados no dia
21 de outubro. 248/18 - De congratulações ao Professor de Capoeira John Havel de
Souza Rocha, pela solenidade de batismo dos seus alunos, realizada no Jardim
Itamaraty dia 14 de outubro. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Edvaldo Lúcio
Abel solicitou do plenário que a votação e a discussão dos requerimentos fossem
feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado pelos Senhores
Vereadores. O Sr. Presidente colocou em votação o pedido do Vereador, APROVADO
por unanimidade. Não havendo pedidos de destaque de requerimentos, o Senhor
Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s 2.309 a 2.355/2018 e as

Moções nº. s 244, 247 e 248/2018. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Edvaldo Lúcio Abel, Éder Júlio Mota, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim e
Alexandre Araujo Dauage. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. O Sr. Presidente informou que, com fundamento no Inciso 33 do Artigo
118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias
para responder as informações solicitadas através de requerimentos. Na sequência,
fizeram o uso da tribuna no expediente os Senhores Vereadores Caio César de
Almeida Lima, Cícero de Aquino, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada,
Flávio Luís Ambrozim e Éder Júlio Mota. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos de urgência
apresentados: Requerimento de Urgência nº. 2.357/2018 que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 32/2018. 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 32/2018,
proveniente do Chefe do Executivo 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: O presente Projeto de Lei
Complementar visa conceder aos servidores públicos municipais vinculados ao
Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de
Ourinhos o índice de 1,35%, a partir de 1º de outubro do corrente ano, em
cumprimento ao acordo coletivo de trabalho 2018, que reviu e produziu a antecipação
do reajuste previsto para 2019, já estabelecido em Lei e no acordo firmado em 2017.
Diante disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2018, Vereadores Abel
Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti e assinado por demais Vereadores.
Requerimento de Urgência nº. 2.356/2018 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei Complementar nº 31/2018. 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 31/2018, proveniente do Chefe
do Executivo 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: O presente
Projeto de Lei Complementar visa conceder aos servidores públicos municipais o
índice de 1,35%, a partir de 1º de outubro do corrente ano, em cumprimento ao
acordo coletivo de trabalho 2018, que reviu e produziu a antecipação do reajuste
previsto para 2019, já estabelecido em Lei e no acordo firmado em 2017. Diante
disso, solicitamos que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência
especial de votação. Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2018, Vereadores Abel
Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti e assinado por demais Vereadores. Os
requerimentos de urgência lidos serão deliberados na Ordem do Dia. Findo o horário
do expediente, 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: Abel Diniz Fiel, Alexandre Araujo Dauage, Alexandre Florencio Dias,
Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo de Almeida Silva, 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 e Salim Mattar (quinze Vereadores presentes).
O Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência nº.
2.356/2018 de autoria de todos os Senhores Vereadores que requer urgência especial
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 31/2018 de autoria do Sr. 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. Ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Aprovado o Requerimento de Urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr.
Vereador Carlos Alberto Costa Prado para atuar como relator especial ao Projeto de
Lei Complementar nº. 31/2018 e suspendeu a sessão 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. 31/2018. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa do Senhor 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, declaro
nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL
meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2018,
Vereador Carlos Alberto Costa Prado - Relator. Feita a leitura, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 31/2018. Ninguém
querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO com
quatorze votos favoráveis. Em seguida, foi colocado em discussão o Requerimento de
Urgência nº. 2.357/2018 de autoria de todos os Senhores Vereadores que requer
urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 32/2018
proveniente do Chefe do Executivo Municipal que dispõe sobre reajuste no quadro do
Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze votos favoráveis.
Aprovado o Requerimento de Urgência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Vereador
Cícero de Aquino para atuar como relator especial ao Projeto de Lei Complementar
nº. 32/2018 e suspendeu a sessão 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. 32/2018.
Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de iniciativa do Senhor 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 22 de outubro

de 2018, Vereador Cícero de Aquino – Relator. Feita a leitura, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 32/2018. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação nominal e APROVADO com quatorze votos
favoráveis. Dando continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão a
Emenda nº. 01 (MODIFICATIVA) dos Vereadores Caio César de Almeida Lima,
Anísio Aparecido Felicetti e Aparecido Luiz ao Projeto de Lei nº. 28/2018, de
autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a estrutura político-organizacional,
funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
COMDEF e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Com alteração da Emenda
aprovada, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 28/2018 de iniciativa do
Chefe do Executivo que dispõe sobre a estrutura político-organizacional,
funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência COMDEF e dá outras providências. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi
colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº. 25/2018 de
iniciativa do Prefeito Municipal que altera dispositivo da Lei Complementar nº. 475,
de 22 de junho de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 976, de 20 de dezembro
de 2017 e Lei Complementar nº. 994, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre nova
reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal
de Ourinhos e dá outras providências. 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 Éder Júlio Mota. Não havendo
mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para
explicação pessoal os Senhores Vereadores Caio César de Almeida Lima, Mário
Sérgio Pazianoto e Éder Júlio Mota. Não havendo mais orador inscrito para o uso da
palavra, o Senhor Presidente agradeceu 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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