ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA – TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS
– ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Alexandre Florencio Dias
Vice-Presidente: Cícero de Aquino
Secretários: Caio César de Almeida Lima e Carlos Alberto Costa Prado
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e
dois 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 Nona Sessão Ordinária do
presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Alexandre Florencio Dias. Feita
a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Abel Diniz Fiel,
Alexandre Florencio Dias, Anísio Aparecido Felicetti, Aparecido Luiz, Ariovaldo
de Almeida Silva, Caio César de Almeida Lima, Carlos Alberto Costa Prado,
Cícero de Aquino, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos
Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar
(quatorze Vereadores presentes). Por questão de ordem o Sr. Vereador Alexandre
Araújo Dauage solicitou consignação de sua presença. Por questão de ordem, o
Senhor Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento de Matheus Souza Alecrim. Por questão de ordem, o Sr. Vereador
Edvaldo Lúcio Abel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Elza
Carrasco. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Caio César de Almeida Lima
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento de Matheus Souza Alecrim e da Sra.
Marta Regina Braz. A Sra. Vereadora Raquel Borges Spada também solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Marta Regina Braz. O Sr. Vereador Abel
Diniz Fiel solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Marco Antonio
Godoi. Na sequência, o Sr. Presidente informou aos Senhores Vereadores, que estava
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.
Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em votação as Atas da 8ª. Sessão
Ordinária e da 2º Sessão Extraordinária de 2019, APROVADAS por unanimidade.
Em seguida, o Primeiro Secretário realizou a leitura dos Oficios recebidos: Ofícios
provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta aos Requerimentos nº. s
2.557/2018 do Sr. Vereador Carlos Alberto Costa Prado; Requerimentos nº. s 2.552 e
2.553/2018 do Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.555/2018
da Sra. Vereadora Raquel Borges Spada. Informativos VEP Dengue da VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, recebidos via email, informando o número de casos de Dengue, confirmados, acumulados e por
bairros, em Ourinhos, no período de 01/01/2019 a 28/03/2019, com exames efetuados

no Instituto Adolfo Lutz de Marília. E-mail da Assessoria de Locação de Mão de
Obra Carcerária – FUNAP – Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel
encaminhando os mapas de controle de frequência de mão de obra carcerária,
referente ao mês de março de 2019. Ofício nº 31BPMI-004/50/19 do Comandante do
31º Batalhão de Polícia Militar do Interior agradecendo ao Vereador Mário Sérgio
Pazianoto (Sargento Sérgio) pela obtenção de recursos para a construção de um
“muro de recuo” na entrada lateral do Batalhão. Ofício nº 079/2019DA-SC da SAE
encaminhando cópia do balancete financeiro referente ao mês de fevereiro de 2019.
Ofício SMPF-066/2019 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
encaminhando os Boletins de Caixa e os Diários da Tesouraria referentes ao período
de 02 a 31/01/2019, com os nº s 01 a 22. Ofício SMPF-067/2019 da Secretaria
Municipal de Planejamento e Finanças encaminhando os Boletins de Caixa e os
Diários da Tesouraria referentes ao período de 01 a 28/02/2019, com os nºs 23 a 42.
Ofício 187-R/2019/SR Bauru/GIGOV/BU da Caixa Econômica Federal - Gerência
Executiva e Negocial de Governo – Bauru/SP informando sobre a emissão de crédito
de recursos financeiros no valor de R$ 704.828,51 (Setecentos e quatro mil,
oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) na conta vinculada ao
Contrato de Repasse firmado com a Prefeitura Municipal de Ourinhos, no âmbito do
Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do MCIDADES, que tem por objeto o
Recapeamento Asfáltico – CBQU – em diversas ruas da cidade. Ofício nº 31BPMI074/100/19 do Comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior em
resposta ao Requerimento nº 692/2019, de autoria do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto (Sargento Sérgio). Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores na Secretaria da Casa. O Senhor Presidente comunicou que
foram apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 30/2019 do
Vereador Caio César de Almeida Lima que institui no Calendário Oficial do
Município de Ourinhos a “Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome
de Irlen”. Projeto de Lei Complementar nº. 13/2019 do Senhor Prefeito Municipal
que altera as Leis Complementares nºs 906, de 07 de julho de 2015, 935, de 26 de
abril de 2016 e 949, de 21 de março de 2017 que dispõe sobre a doação de área em
favor da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo, 58ª Subseção Ourinhos,
destinado à construção de sua sede e dá outras providências. As matérias anunciadas
serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos
pareceres conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis da
Comissão de Justiça e Redação emitidos aos projetos em tramitação: Parecer do
Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 31/2018. Senhor
Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de
iniciativa do Vereador Edvaldo Lúcio Abel (Vadinho), que modifica a redação do
caput do artigo 1º. da Lei nº 6.095, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a
divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas,
exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde e dá outras providências, 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, 28 de março de 2019. Alexandre

Araujo Dauage – Presidente - Relator; Caio César de Almeida Lima - VicePresidente; Edvaldo Lúcio Abel – Membro. Parecer do Relator da Comissão de
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 29/2019. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa da Vereadora
Raquel Borges Spada, que dispõe sobre denominação da Casa Rosa “Enfermeira
Teresinha de Souza Freire Silva”, 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, 28 de março de 2019. Alexandre Araujo Dauage – Presidente - Relator;
Caio César de Almeida Lima - Vice-Presidente; Edvaldo Lúcio Abel – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº 03/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Chefe do Executivo, que dispõe
sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Ourinhos (GMO), composto por plano de
cargos, carreiras e vencimentos, organização da Guarda Municipal de Ourinhos,
código disciplinar e dá outras providências, 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, 1º de abril de 2019. Alexandre Araujo Dauage –
Presidente - Relator; Caio César de Almeida Lima - Vice-Presidente; Edvaldo Lúcio
Abel – Membro. Na sequência, o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer
Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Complementar
nº 03/2019. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o Estatuto da
Guarda Municipal de Ourinhos (GMO), composto por plano de cargos, carreiras e
vencimentos, organização da Guarda Municipal de Ourinhos, código disciplinar e dá
outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 1º de abril de 2019. Aparecido Luiz Presidente – Relator; Anísio
Aparecido Felicetti - Vice-Presidente; Abel Diniz Fiel – Membro. Logo após, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer Favorável da Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Meio Ambiente ao Projeto de Lei Complementar 03/2019.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de procedência do Chefe do Executivo, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda
Municipal de Ourinhos (GMO), composto por plano de cargos, carreiras e
vencimentos, organização da Guarda Municipal de Ourinhos, código disciplinar e dá
outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, concluí nada ter a opor quanto ao que me
foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2019. Carlos Alberto Costa Prado - Relator, Cícero
de Aquino – Vice-Presidente, Aparecido Luiz – Membro. Em seguida, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do Parecer Favorável da Comissão de Saúde e
Assistência Social ao Projeto de Lei nº 03/2019. Senhor Presidente, após realizadas
as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Abel

Diniz Fiel, que cria a "Semana Municipal de Combate à Cinomose e Parvovirose" e
dá outras providências, não havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de
Saúde e Assistência Social, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar,
sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das
Comissões, 18 de março de 2019. Edvaldo Lúcio Abel Presidente – Relator, Flávio
Luís Ambrozim Vice-Presidente, Raquel Borges Spada – Membro. Ao término da
leitura o Senhor Presidente informou que os Projetos cujos Pareceres Favoráveis que
acabaram de ser lidos poderiam ser encaminhado às demais Comissões Competentes
ou inseridos na Ordem do Dia das próximas Sessões. Na sequência, o Primeiro
Secretário realizou a leitura do Parecer Contrário da Comissão de Justiça e Redação
ao Projeto de Lei 106/2017. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis
análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Alexandre Araujo
Dauage (Alexandre Zóio), que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Ourinhos o Dia Municipal do Administrador, a ser comemorado,
anualmente, no dia 9 de setembro, e dá outras providências, como Relator pela
Comissão de Justiça e Redação, declaro CONTRÁRIO meu Parecer, acompanhando
a recomendação do Procurador Jurídico, em seu Parecer, que observou que a referida
data já é comemorada nacionalmente, por força da Resolução do Conselho Federal de
Administração 65/1968, em alusão à data da assinatura da Lei Federal 4.769, de
09/09/1965. Sala das Comissões, 28 de março de 2019. Caio César de Almeida Lima
-Relator; Alexandre Araujo Dauage - Presidente; Edvaldo Lúcio Abel – Membro.
Lido o Parecer Contrário o Senhor Presidente colocou em votação, APROVADO por
unanimidade. Posteriormente o Primeiro Secretário realizou a leitura do Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento ao Protocolo nº. R-00000233/2019-95 de 201903-22. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito do
Protocolo nº. R-00000233/2019-95 de 2019-03-22, referente ao Ofício
SMPF/Contabilidade 58/2019, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças,
informando que a Prefeitura recebeu transferência de recursos da União, não havendo
nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada
ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, FAVORÁVEL o meu
Parecer, Salvo Melhor Juízo. Sala das Comissões, 28 de março de 2019. Aparecido
Luiz Presidente – Relator Anísio Aparecido Felicetti Vice-Presidente, Abel Diniz Fiel
– Membro. Os Pareceres lidos ficarão à disposição dos Senhores Vereadores na
Secretaria da Casa. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a apresentação dos requerimentos: Requerimentos do Vereador
Flávio Luís Ambrozim: 897/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
construir praça em área verde na Rua Ana Neri - Conjunto Residencial de Interesse
Social Itajubi. 898/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir
posto de saúde em área verde da Rua Luiz Alberto Botelho - Jardim Vale do Sol.
899/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo no
cruzamento das Ruas Celestino Lopes Bahia e Lourenço Jorge. 900/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar semáforo no cruzamento das Ruas
Celestino Lopes Bahia e Pedro Leide, nas proximidades da UPA “Dr. Hélio Migliari
Filho”. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 901/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no Jardim São

Carlos. Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 902/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se instalar playground no CAPS da Vila
Recreio. Requerimentos do Vereador Abel Diniz Fiel: 903/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 13/2018, que solicita a instalação de cobertura em ponto
de ônibus da Rua João Bond - Jardim Eldorado. 904/19 - Reitera, em seu inteiro teor,
a Indicação nº 27/2018, que solicita a implantação de cobertura de ponto de circular
na Avenida Armando Silva, em frente à Colchões Castor – Distrito Industrial I.
905/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 28/2018, que solicita a
implantação de cobertura de ponto de circular na Avenida Armando Silva, ao lado da
Casa da Engenharia (CREA) - Distrito Industrial I. 906/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 29/2018, que solicita a implantação de ponto de circular na Rua
Hugo Luz, ao lado da Creche do Itaipava - Jardim Itaipava. 907/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 34/2018, que solicita a implantação de cobertura de ponto
de circular na Avenida Gastão Vidigal, em frente à Microtec. 908/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 53/2018, que solicita a instalação de cobertura no ponto de
ônibus circular na confluência das Ruas Pedro Fernandes Sândano, Atílio Toloto e
Manoel dos Reis. Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 909/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se proibir a utilização de canudos de plástico,
exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, ambulantes, hotéis e similares,
autorizados pela Prefeitura Municipal. Requerimentos do Vereador Abel Diniz
Fiel: 910/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 63/2018, que solicita a
instalação de coberturas em pontos de ônibus circular nos dois lados da Avenida
Jacinto Ferreira de Sá, próximo à garagem da empresa de transporte coletivo urbano.
911/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 967/2018, que solicita a
instalação de banco de concreto nos dois pontos de circular da Rua Sebastião Costa
Galvão, devido ao uso frequente por idosos. 912/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 968/2018, que solicita a implantação de ponto de parada de ônibus
circular na Rua Alzira Gomes Queirós, possibilitando, assim, menor espaço de
caminhada aos idosos da rua. 913/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
30/2018, que solicita a implantação de cobertura de ponto de circular na Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, em frente ao nº 304. 914/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 31/2018, que solicita a implantação de cobertura de ponto de circular na
Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, em frente ao nº 956. 915/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 32/2018, que solicita a implantação de cobertura de ponto
de circular na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, em frente ao nº 1.161. 916/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 33/2018, que solicita a implantação de
cobertura de ponto de circular na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, em frente ao nº
2.580. 917/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 35/2018, que solicita a
implantação de cobertura de ponto de circular na Rua Eurico Amaral Santos, em
frente ao nº 464. 918/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 52/2018, que
solicita a instalação de cobertura no ponto de ônibus circular na Rua Eurico Amaral
Santos, defronte ao nº 786 – Vila Kennedy. 919/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 54/2018, que solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus
circular na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº 1.413. 920/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 55/2018, que solicita a instalação de cobertura em

ponto de ônibus circular na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº 1.029.
921/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 58/2018, que solicita a instalação
de coberturas nos pontos de ônibus circular nos dois lados da Avenida Jacinto
Ferreira de Sá, próximo ao nº 465. 922/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 64/2018, que solicita a instalação de cobertura em ponto de ônibus circular na
Avenida Jacinto Ferreira de Sá, defronte ao nº 1.686. 923/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 20/2018, que solicita a implantação de lombada na Rua Moacir
Cassiolato - Parque Minas Gerais. 924/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 21/2018, que solicita a implantação de lombada na Avenida Ivone Cardoso Pereira
Cavenago - Núcleo Habitacional “Asise Chequer Nicolau”. 925/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 189/2018, que solicita, com urgência, a implantação de
lombadas em vários pontos da Rua Pedro Alexandre, que passa pelo Residencial
Recanto dos Pássaros II e Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 926/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 428/2018, que solicita a construção de
balanção de concreto no cruzamento das Ruas Felismino Fernandes dos Santos e
Manoel Vieira Júnior - Jardim Europa. 927/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 442/2018, que solicita a instalação de redutores de velocidade (lombada)
na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, defronte ao NEI "Dulcinéia Aparecida Silvestrini
Martins". 928/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 481/2018, que solicita
pintura de sinalização de solo (CUIDADO CRIANÇAS), bem como de faixa de
pedestres na Avenida Maria Paulina Melchior da Silva, defronte à EMEF "Profa.
Jandira Lacerda Zanoni". 929/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
731/2018, que solicita a construção de calçada na Praça do Sistema de Lazer 3,
situada no Jardim Estoril. 930/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
732/2018, que solicita a revitalização e urbanização da Praça do Sistema de Lazer 3,
situada no Jardim Estoril. 931/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
948/2018, que solicita revitalização da Praça Heráclito Sândano. 932/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 950/2018, que solicita a construção de boca de lobo na
Rua Pedro Médici, próximo ao nº 374. 933/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 952/2018, que solicita a construção de boca de lobo na Rua Alzira
Gomes Queirós, próximo ao nº 400. 934/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 954/2018, que solicita reparos, com urgência, na tampa de boca de lobo na Rua Dr.
Mário Cintra Leite, próximo ao nº 325. 935/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.106/2018, que solicita a implantação de uma nova boca de lobo nas
proximidades da rotatória da Rua Helena Biazon Saladini - Vila Musa. 936/19 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.107/2018, que solicita a troca da
tubulação ou limpeza e desobstrução da boca de lobo, bem como em toda a tubulação
de águas pluviais nas proximidades da rotatória da Rua Helena Biazon Saladini - Vila
Musa. 937/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.462/2018, que solicita,
em caráter de urgência, a roçada, limpeza e construção de calçada na Rua República,
próximo ao nº 1.603 – Vila Santa Maria. 938/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 1.475/2018, que solicita, em caráter de urgência, a desobstrução e a
limpeza de galeria de águas pluviais na Rua Raphael Noschesi, nas proximidades do
nº 612 - Jardim Itamaraty. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada:
939/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manifestação

através de uma caminhada contra a violência e o feminicídio, a ser realizada todos os
anos em nossa cidade, no mês de novembro. 940/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para construir mais salas de aula na EMEF
"Profa. Adelaide Pedroso Racanello". 941/19 - Requer informações sobre a previsão
para a continuidade e finalização da reforma da EMEI "Monteiro Lobato". 942/19 Requer informações sobre a previsão para a finalização da reforma do NEI "Benedita
Fernandes Cury". Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 943/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se fortalecer a integração entre os agentes de
combate a endemias e os Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e
Saúde da Família (PSF) nas ações de controle de vetores, conforme a realidade de
cada região e a legislação vigente. 944/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se ampliar o atendimento na área de psicologia, garantindo o acesso da população
mais vulnerável. 945/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) no Município, para
prestar assistência especializada aos trabalhadores acometidos por doenças ou
agravos relacionados ao trabalho, além da promoção, proteção e recuperação da
saúde do trabalhador. 946/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
disponibilizar aos usuários do sistema de saúde consulta online de sua localização na
fila de espera para exames e consultas especializadas, possibilitando um
acompanhamento com transparência do andamento da sua solicitação. 947/19 Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma comissão multidisciplinar
responsável por uma linha de cuidado com o objetivo de atender pessoas com
sofrimento e/ou transtorno mental e suas famílias, visando à prevenção de suicídio.
948/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se descentralizar o atendimento
com nutricionistas, ampliando o acesso à população mais vulnerável. 949/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se elaborar lei municipal com o tema:
"matrícula escolar - vacina em dia", exigindo a apresentação da carteirinha de
vacinação em dia dos alunos no ato da matrícula nas escolas das redes pública e
particular do Município. 950/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
promover maior integração entre as ações da Vigilância em Saúde e a Atenção
Primária à Saúde, visando o fortalecimento dos programas e ações de promoção,
prevenção, proteção e avaliação da saúde como estratégia para intervenções dos
fatores determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. 951/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar um movimento regional em defesa
do SUS, credenciamento de novos leitos em hospitais e aumento de recursos para a
UPA "Dr. Hélio Migliari Filho" e o SAMU. 952/19 - Requer informações sobre a
possibilidade de se reafirmar os princípios e diretrizes da Lei Federal nº 10.216/2001,
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, e da Portaria nº
3.088/2011, do Ministério da Saúde, que institui a Rede de Atenção Psicossocial para
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de
acordo com os princípios dos direitos humanos e a garantia de autonomia e liberdade
das pessoas. 953/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se incrementar o
financiamento para fortalecer os instrumentos de acolhimento em crise na saúde

mental e para os leitos de urgência em pronto atendimento. Requerimentos do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 954/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.295/2018, que solicita a implantação de lombada ou lombofaixa na Rua Irineu
Ferrazoli - Vila Emília. 955/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.920/2018, que solicita a implantação de lombofaixa na Rua Alberto Mori, próximo
ao Posto Machado. 956/19 - Requer informações a respeito de todas as pessoas
contratadas com a nova Lei Complementar de reestruturação de cargos de direção,
assessoria e de secretários adjuntos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 957/19 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se incentivar plantio e reposição de
árvores no Município. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 958/19 Requer cópias das atas de reuniões ordinárias de todos os conselhos municipais
ocorridas de fevereiro de 2019 até a presente data, com as cópias das portarias atuais
de nomeações dos membros titulares e suplentes. 959/19 - Reitera, em seu inteiro
teor, a Indicação nº 1.112/2017, que solicita a execução de serviços e melhorias em
geral no Jardim Anchieta. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
960/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bebedouro de água
potável e refrigerada na Praça Olivério Mercante - Conjunto Residencial de Interesse
Social Cezira Sândano Migliari. Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio Abel :
961/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.115/2017, que solicita a
execução de serviços e melhorias em geral no Jardim das Paineiras. 962/19 - Reitera,
em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.109/2017, que solicita a execução de serviços e
melhorias em geral no Parque Pacheco Chaves. Requerimento do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 963/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se
implantar cursos profissionalizantes, aulas de ballet, capoeira, zumba, karatê e judô
no CRAS IV "Sônia Maria Ferreira". Requerimentos do Vereador Edvaldo Lúcio
Abel: 964/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.099/2017, que solicita
melhorias e execução de serviços no Parque Minas Gerais. 965/19 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.098/2017, que solicita melhorias e execução de serviços
no Jardim São Carlos. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
966/19 - Requer informações sobre quais providências estão sendo tomadas para a
construção de um novo cemitério no Município. Requerimentos do Vereador
Edvaldo Lúcio Abel: 967/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.094/2017, que solicita melhorias e execução de serviços no Núcleo Habitacional
Asise Chequer Nicolau – CDHU. 968/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
1.095/2017, que solicita melhorias e execução de serviços na Vila Margarida. 969/19
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.091/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Jardim Ouro verde. 970/19 - Requer lista de todos os cargos
da Secretaria Municipal de Educação, contendo nome, cargo, função, concursado(a)
ou não e os locais de trabalho. Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 971/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
visando implantar uma escolinha de futebol no Conjunto Habitacional Orlando
Quagliato. 972/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos
para a implantação de guard-rail (mureta de proteção) na Rua Ângelo Sedassari, no
trecho paralelo ao Córrego Águas das Furnas. 973/19 - Requer informações, junto à

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento,
sobre a legalização dos loteamentos das Chácaras Christoni. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 974/19 - Requer informações sobre a possibilidade de
se instalar parque infantil na Associação de Moradores de Bairros do Jardim
Eldorado. Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 975/19 - Requer
informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento em 45 graus na
Avenida Domingos Camerlingo Caló, nos trechos entre os nºs 2.588 ao 2.638 e 2.601
ao 2.651. Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 976/19 - Requer
informações sobre providências em relação a possíveis danos causados em muro de
munícipe ao lado de área da Municipalidade localizada na Rua José Benedito
Frederico, ao lado do nº 1.261. 977/19 - Requer informações sobre providências para
a troca de 8 lâmpadas apagadas nos postes de iluminação pública na Rua Maria José
Vieira Fernandes - Jardim Colorado. Requerimento da Vereadora Raquel Borges
Spada: 978/19 - Requer informações da Associação Comercial e Empresarial de
Ourinhos sobre programa de inclusão de egressos do sistema penitenciário no
mercado de trabalho. Requerimentos do Vereador Carlos Alberto Costa Prado:
979/19 - Requer informações sobre as ações realizadas visando erradicar os
criadouros de mosquito da dengue em casas que se encontram abandonadas ou
fechadas por motivos comerciais (venda ou aluguel) em nosso Município.
980/19 - Requer informações sobre o tempo médio para a execução de serviços como
poda e erradicação de árvores, a contar da data de protocolo do pedido junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. 981/19 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir outra entrada de acesso ao Cemitério Municipal,
próximo ao cruzamento das Ruas José Emídio Vicente "Zé Bonito" e Feirante
Benedito Del Col - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 982/19 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de se
terceirizar os serviços de limpeza em toda área da saúde pública municipal. 983/19 Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de
se voltar a ser realizado os acompanhamentos de gestantes em pré-natal de risco em
nosso Município, tendo em vista que atualmente esses acompanhamentos vêm sendo
realizados na cidade de Assis. 984/19 - Requer informações sobre a possibilidade
de se realizar campanha de conscientização quanto a desobstrução e conservação
do passeio público, visando maior mobilidade no Município. 985/19 - Requer
informações a respeito da possibilidade de se revitalizar e readequar o espaço
utilizado pelo centro de avaliação psicopedagógica infantil, situado defronte ao 31º
BPM/I, instalando playground e promovendo atividades para as crianças que ali
frequentam. 986/19 - Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de
Ourinhos, sobre as mudanças ocorridas no itinerário dos ônibus circular que passam
pelo Jardim América, Vila Kennedy, Vila Sândano e Vila Adalgiza, sem as devidas
mudanças e adequações dos pontos de ônibus e sem o prévio aviso aos munícipes.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 987/19 - Reitera, em
seu inteiro teor, a Indicação nº 1.044/2017, que solicita melhorias no escoamento de
águas pluviais na Avenida Domingos Camerlingo Caló, nas proximidades da EE
"Dalton Morato Villas Boas". O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que realizasse a leitura do requerimento de urgência apresentado: Requerimento de

Urgência nº 988/2019 que requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei
Complementar nº 03/2019. 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 03/2019, proveniente do Chefe do
Executivo Municipal, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Ourinhos
(GMO), composto por plano de cargos, carreiras e vencimentos, organização da
Guarda Municipal de Ourinhos, código disciplinar e dá outras providências.
JUSTIFICATIVA: o referido projeto que trata da Guarda Municipal de Ourinhos
destaca algumas das atribuições da nova corporação, entre elas a segurança a ser
realizada em unidades escolares, praças públicas e vias, cuja presença ostensiva da
Guarda Municipal certamente contribuirá para o afastamento de possíveis
delinquentes, usuários ou vendedores de drogas, permitindo que os munícipes possam
usufruir de tais ambientes com segurança. Além disso, estão entre suas competências
planejar, coordenar e desenvolver atividades de proteção de bens, serviços e
instalações do município, dar apoio a agentes de fiscalização de posturas, tributos,
sanitária, saúde, meio ambiente e outros serviços e atender a população em eventos
danosos em auxílio à Defesa Civil. Vale ressaltar que a implantação da Guarda
Municipal deverá acontecer a partir do Exercício de 2019, tendo em vista a já
adequações nas Leis Orçamentárias – PPA, LDO e orçamento anual, além da
realização de concurso público para estruturação da Guarda. Diante disso, solicitamos
que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala
das Sessões, em 1°. de abril de 2019. Assinado pelo Vereador Carlos Alberto Costa
Prado e demais Vereadores. Os requerimentos apresentados serão deliberados na
Ordem do Dia da presente sessão enquanto que o de urgência poderá ser inserido nas
próximas sessões. Logo após o Primeiro Secretário realizou a apresentação das
indicações: Indicações do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 512/19 - Solicita
roçada e limpeza em canteiro central na Avenida Milton Machado – Conjunto
Residencial de Interesse Social Flambloyant. 513/19 - Solicita roçada e limpeza nos
terrenos abandonados da Rua Narciso Migliari – Vila Nova Sá. 514/19 - Solicita troca
de lâmpada queimada na Rua Monteiro Lobato, defronte ao nº 780. 515/19 - Solicita
troca de lâmpada queimada no cruzamento das Ruas Gaspar Ricardo e Santa
Catarina. 516/19 - Solicita limpeza em boca de lobo encoberta pelo mato na Rua
Maria Pulcinelli Pelegrino. Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
517/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade ou lombofaixa no
cruzamento das Ruas Dr. Paulo Ribeiro de Moraes e Aparecida Ferroni Leide,
próximo à EMEF “Pedagogo Paulo Freire” - Jardim São Carlos. 518/19 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Duque de
Caxias. 519/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Dr.Antônio Prado. 520/19 - Solicita a implantação de lombofaixa ou
outro redutor de velocidade na Rua Martins Quirino da Silva, nas proximidades da
EMEF “Pedagogo Paulo Freire”. Indicações do Vereador Cícero de Aquino: 521/19
- Solicita roçada e limpeza em área verde que compreende as Ruas Pedro Fernandes
Sândano e João Bond, entre o Conjunto Habitacional Orlando Quagliato e o
Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 522/19 - Solicita roçada e limpeza em
área verde que compreende as Ruas Ezelino Zorio Maulen e Silmara Bolognese da

Silva. Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 523/19 - Solicita a
nebulização de veneno contra a Dengue no Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi. 524/19 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Olavo Migliari, próximo ao nº
141 - Jardim Ouro Verde. 525/19 - Solicita roçada na área verde da Rua Lauro
Zimmermann Filho, ao lado da EMEF “Prof. José Alves Martins”, em frente ao
Condomínio Moradas. 526/19 - Solicita a construção de calçada ou calçada ecológica
na área verde da Rua Lauro Zimmermann Filho, ao lado da EMEF “Prof. José Alves
Martins”, em frente ao Condomínio Moradas. 527/19 - Solicita a poda de árvores que
se encontram na calçada da área verde da Rua Lauro Zimmermann Filho, ao lado da
EMEF “Prof. José Alves Martins”, em frente ao Condomínio Moradas. 528/19 Solicita o conserto da calçada devido ao serviço que foi executado pela SAE, na Rua
Dimas Franco de Arruda, próximo ao nº 125 – Núcleo Habitacional Padre Eduardo
Murante (COHAB). 529/19 - Solicita a nebulização de veneno contra a Dengue no
Jardim Guaporé. 530/19 - Solicita roçada em toda a extensão da Avenida Sidney
Marcondi, no Jardim Santos Dumont, ao lado da linha de trem. 531/19 - Solicita
providências para o escoamento de água parada na Rua João Moya Restoy. 532/19 Solicita recapeamento asfáltico na Avenida Milton Machado - Jardim Flamboyant.
533/19 - Solicita nova roçada na USF do Jardim Flórida. Aparecido Luiz 534/19 Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Ari Barroso. Indicações
do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 535/19 - Solicita a construção de balanção
de concreto no cruzamento da Rua Vereador Adelino Breve com a Alameda Lúcio
Antônio da Silva - Jardim Colúmbia. 536/19 - Solicita construção de boca de lobo na
Rua Bartholomeu Diaz Martinês, defronte ao nº 202. 537/19 - Solicita limpeza e
canalização do Córrego Água da Veada. 538/19 - Solicita troca da iluminação pública
por lâmpadas de LED em toda a extensão das vielas do Jardim Josefina, entre as Ruas
Vicente Leporace e Adail Faria da Cunha. 539/19 - Solicita a construção de escadaria
com corrimão na Rua Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao cruzamento com a
Rua Orlando Azevedo, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Parque
Minas Gerais. 540/19 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Rua
Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Nicomedes
Peixe, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Boa Esperança.
541/19 - Solicita a construção de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini,
próximo ao cruzamento com a Rua Brasil, para o acesso de pedestres à Rodovia
Raposo Tavares – Vila Perino. 542/19 - Solicita a construção de escadaria com
corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo ao cruzamento com a Rua 13 de Maio,
para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Perino. Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 543/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Avenida
Servidor Alício de Souza Bitencourt. Indicações do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 544/19 - Solicita retirada de lixo amontoado na Praça Miguel Mofarrej
(Praça do Caló). 545/19 - Solicita retirada de lixo amontoado na Praça Ângelo
Christoni (Praça dos Burgueses). Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 546/19 Solicita cobertura grande em ponto de ônibus da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues,
próximo à Faculdade Estácio de Sá. Indicação do Vereador Flávio Luís Ambrozim:
547/19 - Solicita retirada de lixo amontoado na Praça Presidente Kennedy (Praça do
Seminário). Indicações do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 548/19 - Solicita

poda de árvores, bem como limpeza de bocas de lobo e de guias e sarjetas na Rua
Ângelo Sedassari. 549/19 - Solicita poda de árvores, pintura de sinalização de solo e
limpeza de bocas de lobo e de guias e sarjetas na Rua Jarbas Alves de Campos.
550/19 - Solicita poda de árvores, bem como limpeza de bocas de lobo e de guias e
sarjetas na Rua Maria Cunha de Souza. 551/19 - Solicita a construção de balanção de
concreto na Rua Helena Biazon Saladini, defronte ao nº 681. 552/19 - Solicita a
construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Luiz Cyriaco de Carvalho
com a Avenida Vereador Múcio Correia da Silva. 553/19 - Solicita pavimentação
asfáltica no trecho que liga as Ruas Domingos Ângelo e Ezelino Zorio Maulen Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do Vereador Flávio Luís
Ambrozim: 554/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado na Rua
Jornalista Heron Domingues, defronte ao nº 698 - Vila Brasil. Indicação do
Vereador Caio César de Almeida Lima: 555/19 - Solicita melhorias no escoamento
de águas pluviais no cruzamento das Ruas José Justino de Carvalho e Hermínia Jesus
Madeira. Em seguida o Primeiro Secretário realizou a leitura das moções
apresentadas. Moção do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 67/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. José Vida Leal "Zé Leal da Retífica". Moção do Vereador Salim
Mattar: 68/19 - De congratulações à jovem bailarina Celina Silva Damiani, pela
participação na "Valentina Kozlova International Ballet Competition" - Competição
Internacional de Ballet Valentina Kozlova -, de 18 a 23 de março de 2019, Symphony
Space, em New York City. Moção do Vereador Abel Diniz Fiel: 69/19 - De
congratulações a Rildo Pneus Centro Automotivo, em nome de seu proprietário Rildo
Botelho de Souza, que, juntamente ao seu filho Danilo Raphael de Souza, presta um
trabalho sério, com qualidade e muita dedicação, atendendo, há mais de 20 anos, à
população ourinhense. Moção do Vereador Salim Mattar: 70/19 - De pesar pelo
falecimento do Sr. João Dange. Moção dos Vereadores Salim Mattar e Alexandre
Araujo Dauage: 71/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Marina Obata Macedo.
Moção do Vereador Ariovaldo de Almeida Silva: 72/19 - De congratulações à
Igreja do Evangelho Quadrangular de Ourinhos, na pessoa do Pastor Márcio
Rodrigues. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 73/19 - De apoio à
Campanha da Fraternidade 2019, que traz como tema: “Fraternidade e Políticas
Públicas” e como lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). Moção
do Vereador Edvaldo Lúcio Abel: 74/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Elza
Carrasco, mãe do Dr. Roberto Carrasco. Moções do Vereador Caio César de
Almeida Lima: 75/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim de Souza. 76/19 De pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Olímpio Pires. Moção dos Vereadores
Anísio Aparecido Felicetti, Caio César de Almeida Lima e Alexandre Arujo
Dauage: 77/19 - De pesar pelo falecimento do jovem Matheus Souza Alecrim.
Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 78/19 - De congratulações ao
Soldado PM Elder Gleison Alves, condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em
4º grau, concedida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, como reconhecimento
do seu profissionalismo e empenho dispendido no exercício das funções. As Moções
de congratulações serão deliberadas no presente expediente enquanto as de pesar
encontram-se aprovadas na sua forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor
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. Em seguida, o Sr. Presidente consultou
os Srs. Vereadores se havia alguma matéria a ser destacada, houve pedidos de
destaque pelos Vereadores: Flávio Luís Ambrozim do requerimento nº 893, 894/2019
e 952/2019; Aparecido Luiz dos requerimentos de nº s, 943, 945, 946, 947, 948 e
975/2019; Mário Sérgio Pazianoto do requerimento nº 902/2019; Raquel Borges
Spada do requerimento de nº 939/2019. Não havendo mais pedidos de destaque de
requerimentos, o Senhor Presidente colocou em discussão os Requerimentos de nº. s
897 a 987/2019 e as Moções nº s 68, 69, 72, 73 e 78/2019, com exceção das matérias
destacadas. A seguir, fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores: Flávio Luís
Ambrozim, Aparecido Luiz, Edvaldo Lúcio Abel, José Carlos Vieira Santos, Abel
Diniz Fiel, Anísio Aparecido Felicetti, Caio César de Almeida Lima, Raquel Borges
Spada e Mário Sérgio Pazianoto. Não havendo mais quem queira se manifestar, os
requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. Com fundamento no Inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do
Município, o Executivo Municipal tem prazo de até 15 dias para responder às
informações solicitadas através de requerimentos. Dando continuidade o Senhor
Presidente colocou em discussão o requerimento destacado de nº 818/2019 . Fez uso
da palavra os Sr.s Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz Fiel, Anísio Aparecido
Felicetti e Aparecido Luiz. Não havendo mais quem queira se manifestar o Senhor
Presidente colocou em votação o requerimento 818/2019, que foi aprovado por
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente discussão o requerimento destacado de
nº 825/2019. Fez uso da palavra os Sr.s Vereadores Edvaldo Lúcio Abel, Mário
Sérgio Pazianoto, Flávio Luís Ambrozim e José Carlos Vieira do Santos. Não
havendo mais quem queira se manifestar o Senhor Presidente colocou em votação o
requerimento 825/2019, que foi aprovado por unanimidade. 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 dos
Senhores Vereadores 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, Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos
Vieira dos Santos, Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada e Salim Mattar
(quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
colocou em discussão o requerimento de urgência de nº 988/2019 que requer urgência
de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2019. Por questão de ordem, o Sr.
Vereador Ariovaldo de Almeida Silva pediu consignação de sua presença. Dando
continuidade, o Senhor Presidente colocou em discussão o requerimento de urgência.
Ninguém querendo fazer uso da palavra o Senhor Presidente colocou em votação
nominal, APROVADO com 14 votos favoráveis. Após a votação o Primeiro
Secretário realizou a leitura da preposição da EMENDA N°. 01 (MODIFICATIVA)
ao Projeto de Lei Complementar n°. 03/2019, de autoria do Chefe do Executivo que

dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Ourinhos (GMO), composto por
plano de cargos, carreiras e vencimentos, organização da Guarda Municipal de
Ourinhos, código disciplinar e dá outras providências. Senhor Presidente, Proponho
à Mesa, ouvido o douto Plenário, com fundamento no artigo 151 do Regimento
Interno, a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar n°.
03/2019, alterando o inciso V, parágrafo único, do artigo 7º da presente matéria,
passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 7º. O ingresso no Cargo de
Guarda Municipal de Ourinhos dar-se-á mediante concurso público, na condição
de Guarda Municipal de Ourinhos 4ª Classe, no Nível VII. Parágrafo único. São
requisitos necessários para a inscrição no concurso público para o ingresso no
Quadro da Guarda Municipal de Ourinhos, além de outros previstos em Edital
específico para o concurso: V - ter no mínimo a idade de 18 (dezoito) anos e no
máximo 50 (cinquenta) anos, ambos completos até o momento da publicação do
edital de convocação para o concurso público;” JUSTIFICATIVA: Com a
apresentação desta emenda, pretende-se alterar o inciso V, parágrafo único do artigo
7º, ampliando a idade máxima de 35 (trinta e cinco) para 50 (cinquenta) anos para
poder ingressar na Guarda Municipal. Desta forma, contamos com a colaboração dos
nobres pares para a aprovação da presente Emenda Modificativa. Sala das Sessões,
em 1º de abril de 2019. Assinado pelos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luis
Ambrozim. Feita a Leitura, o Senhor Presidente designou o Vereador Aparecido Luiz
para atuar como relator especial à emenda, e suspendeu a sessão para essa finalidade.
Reaberta a sessão o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do
Relator Especial à Emenda nº 01 (MODIFICATIVA) ao Projeto de Lei
Complementar nº 03/2019. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra, de
iniciativa dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel e Flávio Luís Ambrozim, apresentada
ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2019, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que
dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Ourinhos (GMO), composto por
plano de cargos, carreiras e vencimentos, organização da Guarda Municipal de
Ourinhos, código disciplinar 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 1º de abril de 2019. Aparecido Luiz – Relator.
Após a leitura, o Senhor Presidente colocou em discussão a Emenda nº 01
(MODIFICATIVA). Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Edvaldo Lúcio
Abel, Mário Sérgio Pazianoto, Cícero de Aquino, Flávio Luís Ambrozim, José Carlos
Vieira dos Santos, Ariovaldo de Almeida Silva, Abel Diniz Fiel e Caio César de
Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Senhor Presidente
colocou em votação nominal, APROVADO com votos 03 favoráveis e 11 votos
contrários. Rejeitada a Emenda o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei Complementar nº 03/2019. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores
Mário Sérgio Pazianoto, Alexandre Araujo Dauage, Edvaldo Lúcio Abel, Abel Diniz
Fiel, Anísio Aparecido Felicetti e Cícero de Aquino. Ninguém mais querendo fazer
uso da palavra o Senhor Presidente colocou em votação nominal, APROVADO com
14 votos favoráveis. Na sequencia, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 79/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que dispõe sobre a
publicação da programação da execução de serviços públicos do município de

Ourinhos e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra o Senhor
Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi
colocado em discussão o Projeto de Lei nº 80/2018 do Vereador Edvaldo Lúcio Abel
que institui a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Doação de
Órgãos”, e dá outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra o Senhor
Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade. Logo após, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 81/2018, do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e
em falta na Rede Municipal de Saúde e dá outras providências. Ninguém querendo
fazer uso da palavra o Senhor Presidente colocou em votação, APROVADO por
unanimidade. Posteriormente, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
82/2018, do Vereador Edvaldo Lúcio Abel que institui a “Semana Municipal de
Conscientização do Autismo” e dá outras providências. Fez uso da palavra o Sr.
Vereador Abel Diniz Fiel. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Senhor
Presidente colocou em votação, APROVADO por unanimidade. Não havendo mais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para
explicação pessoal os Senhores Vereadores: Edvaldo Lúcio Abel, Flávio Luís
Ambrozim, José Carlos Vieira dos Santos, Ariovaldo de Almeida Silva, Abel Diniz
Fiel e Alexandre Araujo Dauage. Não havendo nada mais a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada
esta Nona Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrou-se a 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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