ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA – QUARTO 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 vigésimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas
e quatro minutos, no Edifício Waldemar Leonídio Ambrozim, localizado na Rua do
Expedicionário nº 1.550, Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo,
reuniu-se a Câmara Municipal de Ourinhos em sua Décima Segunda 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 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, Flávio Luís Ambrozim, Mário Sérgio Pazianoto,
Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas Ângelo (quatorze
Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a
presente sessão ordinária. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino
solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. Pedro Maximino, do Sr.
Ariovaldo Hernandes Vecchia e do Sr. José Elias Sá. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Alexandre Araujo Dauage solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do
Sr. Walderico Jacinto de Moraes. Por questão de ordem, o Senhor Vereador Abel Diniz
Fiel também solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. José Elias Sá. Por
questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de
silêncio pelos falecimentos da Sra. Dorileiqua Mantovani e do Sr. Luís de Campos. Em
seguida, o Senhor Presidente informou que estava aberta a inscrição para o uso da
palavra no expediente devendo ser realizada junto ao Primeiro Secretário e que para o
uso da palavra 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 colocou em votação a Ata da 11ª
Sessão Ordinária, APROVADA por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que procedesse à leitura do Ofício nº 24/12/2020 do Senhor
Prefeito Municipal: Ofício nº 24/12/2020. Ourinhos, 22 de abril de 2020.
Excelentíssimo Senhor Presidente, Solicitamos a Vossa Excelência, a substituição da
justificativa do Projeto de Lei, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 14.864.030,96 (Quatorze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, trinta
reais e noventa e seis centavos) e dá outras providências, enviado através do Ofício nº
19/12/20, do dia 09 de abril de 2020, devido sua alteração. 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
Florêncio Dias – Presidente da Câmara Municipal. Lido o ofício, o Sr. Presidente
determinou à secretaria as providências de praxe para a substituição solicitada. Dando
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do resumo dos demais ofícios recebidos. Na sequência, o Primeiro Secretário
realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos: Expediente de terceiros
correspondências recebidas após a última sessão: Ofício 2.253/2020/GPPR-DGI/GPPR,
do GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, em resposta ao
Requerimento nº. 680/2020, do Vereador Éder Júlio Mota; Ofício 6-007/2020, da
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA (PROCON), em resposta ao
Requerimento nº. 677/2020, do Vereador Flávio Luís Ambrozim; Ofício n° 004/2020 da
CHEFIA DE COMPRAS da Superintendência de Água e Esgoto, que encaminha
processos de compras e serviços do mês de março de 2020; Ofício n° 17/2020gd da
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO), que agradece o recebimento da Moção de Congratulações nº. 105/2020, de
autoria do Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Os Ofícios que foram lidos ficarão à
disposição dos Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Em seguida, o
Senhor Presidente comunicou que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias:
Projeto de Lei nº 19/2020 de autoria do Prefeito Municipal que cria a “Ação Voluntária
de Confecção de Máscaras de Tecidos” para a proteção contra o COVID-19 em
Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 20/20 de autoria do Prefeito
Municipal que altera os Anexos II e III da Lei nº 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que
dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº 6.520, de 18 de junho de
2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro 2020 da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 21/20 do
Prefeito Municipal que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$ 14.864.030,96 (Quatorze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, trinta reais e
noventa e seis centavos) e dá outras providências. Projeto de Lei nº 22/20 do Prefeito
Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2021, e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº
10/20 do Prefeito Municipal que revoga as Leis Complementares nº 1.072, de 24 de
março de 2020 e 1.073, de 24 de março de 2020 e dá outras providências. Projeto de
Resolução nº 5/2020 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto Costa Prado, Aparecido
Luiz, Abel Diniz Fiel e Cícero de Aquino que dispõe sobre a prorrogação do prazo da
Comissão de Assuntos Relevantes, criada para acompanhar e realizar estudos referentes
ao assoreamento do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. As matérias
anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos
respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno, com exceção do Projeto
de Resolução nº. 5/2020 que será votado na Ordem do Dia da presente data. Na
sequência, o Senhor Presidente informou que seriam apresentadas as matérias relativas à

12 ª Sessão Ordinária de 2020. O Primeiro Secretário realizou a apresentação dos
Requerimentos apresentados à mesa: Requerimentos do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 809/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Praça
dos Direitos Humanos, no Conjunto Habitacional Ourinhos I, com a instalação de
playground, academia de saúde, pista de caminhada, bancos, etc. 810/20 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na Praça Prof.
Mário César de Oliveira, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
Requerimento do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 811/20 - Requer informações
sobre o cronograma de operações "tapa-buracos" em Ourinhos. Requerimentos do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 812/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se implantar vagas de estacionamento 45 graus no canteiro central da
Rua do Expedicionário, entre os nº s 1.374 e 1.398. 813/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se realizar estudos para implantar guard-rail (mureta de proteção) na
Rua Moacir Cassiolato, no trecho paralelo ao Córrego Águas das Furnas. 814/20 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para construir rotatória
na confluência das Ruas Pedro Migliari "Tico", Ataliba Leonel e João Villar Péres.
Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 815/20 - Requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre a possibilidade de
se disponibilizar uma equipe maior para orientação das pessoas que tem direito ao
Cadastro Emergencial, com horário agendado, para se evitar aglomerações.
Requerimentos do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 816/20 - Requer informações
sobre a programação dos serviços de revitalização dos pontos de ônibus na cidade de
Ourinhos. 817/20 - Requer informações sobre a programação dos serviços de instalação
do Projeto LED na cidade de Ourinhos. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota:
818/20 - Requer informações do PROCON sobre a forma de fiscalização realizada nos
mercados para evitar a venda de produtos com preços abusivos, devido ao período de
pandemia de COVID-19. 819/20 - Requer informações do PROCON sobre a forma de
fiscalização realizada nos estabelecimentos de distribuição de gás de cozinha, visando
conter a venda com preços abusivos, devido ao período de pandemia de COVID-19.
Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 820/20 - Requer informações
sobre o atendimento ao Requerimento nº 2.051/2019 e à Indicação nº 08/2018, que
solicitam recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Don José Marello - Vila
Perino. Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 821/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de intensificação de ações de combate à dengue e insetos
peçonhentos nos bairros Jardim do Sol I e II, Conjunto Residencial de Interesse Social
Itajubi, Jardim Colorado e Jardim Industrial, principalmente nas casas próximas ao
Córrego Christoni. Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 822/20 Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar a fiscalização nas agências
bancárias, de maneira a observar se todos os clientes estão fazendo o uso de máscaras,
enquanto durar a pandemia de COVID-19. 823/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se emitir regulamentação determinando que, enquanto durar a pandemia
de COVID-19 em Ourinhos, só seja admitida a entrada de um membro da família por

vez nos supermercados. 824/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar
um serviço telefônico para recebimento de denúncias referentes a estabelecimentos
comerciais que não estejam respeitando os protocolos sanitários recomendados durante a
pandemia de COVID-19. 825/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
intensificar a fiscalização nos estabelecimentos comerciais que estejam funcionando
durante a pandemia de COVID-19, de forma a assegurar que os operadores de caixa
façam o uso de luvas e máscaras. 826/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
exigir, durante a pandemia de COVID-19, que todos os estabelecimentos comerciais que
apresentem grande fluxo de pessoas equipem seus caixas com barreiras de acrílico, de
forma a reduzir o contato entre clientes e operadores de caixa. Requerimentos do
Vereador Abel Diniz Fiel: 827/20 - Requer informações sobre a possibilidade de
liberação para estacionamento na Rua Cardoso Ribeiro, no trecho compreendido entre o
Ourinhos Plaza Shopping e a Rodovia Raposo Tavares. 828/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de se estender o horário de atendimento da Secretaria Municipal de
Assistência Social e dos CRAS durante o período da pandemia de COVID-19.
Requerimentos do Vereador Flávio Luís Ambrozim: 829/20 - Reitera, em seu inteiro
teor, os Requerimentos nº s 2.527/2019 e 159/2019, que requerem informações sobre a
possibilidade de se realizar reforma e pintura no NEI "Adelaide Mantovani Alves da
Silva" - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi. 830/20 - Reitera, em seu
inteiro teor, os Requerimentos nº s 2.528/2019 e 160/2019, que requerem informações
sobre a possibilidade de se realizar reforma e pintura na EMEI "Dona Josefina da Silva e
Sá" - Vila Nova Sá. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 831/20 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 90/2020, que solicita recapeamento asfáltico
ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Avenida Domingos Perino.
Requerimentos da Vereadora Raquel Borges Spada: 832/20 - Requer informações
sobre a possibilidade de celebrar parceria entre o CR - Centro de Ressocialização - e o
Fundo Social de Solidariedade para confecção de máscaras destinadas à população
carente. 833/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar a
fiscalização nas agências bancárias, de maneira a fazer cumprir a recomendação de
distância mínima entre os clientes durante a pandemia de COVID-19. Requerimento do
Vereador Abel Diniz Fiel: 834/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se
aumentar o efetivo de podadores de árvores na Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Econômico Sustentável. Requerimentos do Vereador Edvaldo
Lúcio Abel: 835/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se estabelecer metas
de redução do consumo de água e energia elétrica em todos os órgãos públicos. 836/20 Requer informações sobre o cronograma para realização de melhorias ou reparos na rede
iluminação pública na extensão da última quadra da Rua Duque de Caxias. 837/20 Requer informações a respeito da existência de projeto para parcelamentos, descontos ou
isenção de impostos municipais para empresas da cidade de Ourinhos, a fim de amenizar
os prejuízos causados pelo impacto da crise de pandemia COVID-19. 838/20 - Requer
informações a respeito de como está sendo realizado o controle dos veículos oficiais
utilizados pelos funcionários públicos, da Prefeitura e da autarquia SAE. 839/20 -

Requer informações a respeito da sinalização semafórica em toda a cidade de Ourinhos.
Requerimento do Vereador Cícero de Aquino: 840/20 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação n° 93/2019, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Antônio Bonifácio - Jardim Anchieta.
Requerimento do Vereador Abel Diniz Fiel: 841/20 - Requer informações sobre a
possibilidade de se alterar a Lei Complementar nº 981/2017, artigo 269, inciso IV
(Sistema Tributário do Município), estendendo a isenção de IPTU aos imóveis próprios
ou locados, onde são realizados cultos religiosos, permitindo, ainda, que o registro seja
realizado de forma digital. Requerimento do Vereador Alexandre Araujo Dauage:
842/20 - Requer informações sobre a possibilidade de suspender a cobrança de água,
tarifa de esgoto e taxas na SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos. Na
sequência, o Primeiro Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicação do
Vereador Aparecido Luiz: 543/20 - Solicita retirada de galhada na Rua José Justino de
Carvalho, defronte ao n° 2.133, no Jardim Oriental. Indicação do Vereador Mário
Sérgio Pazianoto: 544/20 - Solicita retirada de galhadas e capinagem nas calçadas da
Rua Valentim Gentil. Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 545/20 - Solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", bem como pintura
de sinalização de solo, em toda a extensão da Rua Santa Catarina. Indicações do
Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 546/20 - Solicita a instalação de placas
informativas, visando incentivar as pessoas a usarem as passarelas instaladas na Rodovia
Raposo Tavares, no perímetro urbano do Município. 547/20 - Solicita a substituição da
iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia. 548/20
- Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento da Rua Joaquim Floriano
da Silva com a Rua João Ferreira. 549/20 - Solicita poda de árvores, limpeza de bocas de
lobo, guias e sarjetas na Rua Marcelo Caldara. 550/20 - Solicita a implantação de
redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua Kólio Teshima - Jardim
América. 551/20 - Solicita reparos e melhorias na calçada da EMEF "Georgina Amaral
Santos Lopes" (CAIC). 552/20 - Solicita reparos e melhorias na calçada da EMEI
"Nhandeara". Indicação do Vereador Cícero de Aquino: 553/20 - Solicita instalação
de placas de trânsito e implantação de mais três redutores de velocidade na Rua José
Pedroso. Indicação do Vereador Anísio Aparecido Felicetti: 554/20 - Solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Valdir Martins
Tavares. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 555/20 - Solicita retirada de galhada
na Rua Santos Dumont, defronte aos n°s 481 e 491 - Vila Mano. Indicação do Vereador
Anísio Aparecido Felicetti: 556/20 - Solicita a construção de balanção de concreto no
cruzamento das Ruas Paulo Amaral Santos e Domingos Bellei - Jardim Nossa Senhora
de Fátima. Indicação do Vereador Aparecido Luiz: 557/20 - Solicita implantação de
redutores de velocidade na Rua Servidor Manoel Costa (Duca), defronte aos n°s 204 e
268. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 558/20 - Solicita manutenção nos
terminais de iluminação nos postes da Rua Sérgio Emygdio de Faria - Sérgio
Farmacêutico, em frente aos nº 218 e 230, os quais repetidamente queimam após as
trocas de lâmpadas. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 559/20 - Solicita pintura

de sinalização de solo na rotatória da Rua Alberto Fernandes Grillo, altura do nº 40 Jardim Nazareth. 560/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Paulo Sá, defronte ao nº
644, em frente ao Mercado Municipal. Indicações do Vereador Abel Diniz Fiel: 561/20
- Solicita reparos em lâmpadas queimadas em toda a extensão da Vila Operária. 562/20 Solicita troca de lâmpada na Rua Vereador Dr. Michel Abdo Tanus, defronte ao nº 402.
Indicações do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 563/20 - Solicita retirada de
galhada na Rua Manoel Vieira Júnior, próximo à sede da Polícia Florestal, no Jardim
Europa. 564/20 - Solicita retirada de galhada na Rua Pedro Alexandre, defronte ao n°
802, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 565/20 - Solicita retirada de entulho
sob a passarela da Rodovia Raposo Tavares, próxima ao Ourinhos Tênis Clube.
Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 566/20 - Solicita pintura de sinalização de
solo (Carga e Descarga) na Rua 7 de Setembro, defronte ao n° 1.127, na Vila Margarida.
567/20 - Solicita construção de balanção de concreto na Rua 14 de Julho, defronte ao n°
18 - Vila Margarida. Indicação do Vereador Abel Diniz Fiel: 568/20 - Solicita
implantação de redutor de velocidade na Rua Pedro Alexandre, próximo ao nº 583 Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. Indicação do Vereador Carlos Alberto
Costa Prado: 569/20 - Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Sérgio Emygdio de
Faria - Sérgio Farmacêutico, defronte ao nº 226. Em seguida, o Primeiro Secretário
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moções do Vereador Cícero de Aquino:
129/20 - De pesar pelo falecimento de Fabrício Gomes da Silva. 130/20 - De pesar pelo
falecimento de Jaqueline Hernandes. Moção do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
131/20 - De pesar pelo falecimento de Odair Gomes. Moção do Vereador Alexandre
Araujo Dauage: 132/20 - De congratulações às Lojas Americanas, pela doação de ovos
de páscoa para a APAE de Ourinhos. Moções do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 133/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Idelsuite Garcia. 134/20 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Margarete Marta Ribeiro Perez. 135/20 - De pesar pelo
falecimento da Sr. Celso Góis Maciel. 136/20 - De pesar pelo falecimento da Sra.
Hortência Lopes Luiz. 137/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Aparecida Mazini.
Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 138/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Edson
Francisco da Silva. Moção do Vereador Caio César de Almeida Lima: 139/20 - De
repúdio ao STF - Supremo Tribunal Federal, por pautar a ADI (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) nº 5581, que versa sobre o assassinato de crianças portadoras de
microcefalia. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 140/20 - De pesar pelo
falecimento do Sr. Pedro Maximino. Moção do Vereador Caio César de Almeida
Lima: 141/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Odair Maximiano Gomes. As moções
de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar
encontram-se aprovadas, na forma regimental. Por questão de ordem, o Senhor Vereador
Santiago de Lucas Ângelo solicitou do plenário que a discussão e a votação dos
requerimentos e moções fossem feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser
solicitado por qualquer um dos Senhores Vereadores. O Senhor Presidente colocou em
deliberação do plenário o pedido do Senhor Vereador, APROVADO por unanimidade. A
seguir, o Senhor Presidente consultou os Senhores Vereadores se havia alguma matéria a

ser destacada. Não havendo matéria a ser destacada, foram colocados em discussão os
Requerimentos nº s 809 a 842/2020 e as Moções nº s 132 e 139/2020. Fizeram o uso da
palavra os Senhores Vereadores Alexandre Araujo Dauage, Caio César de Almeida
Lima, Abel Diniz Fiel e Flávio Luís Ambrozim. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, as matérias foram colocadas em votação, APROVADAS por unanimidade. O
Senhor Presidente informou ainda, que conforme 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. Logo após, o Sr.
Presidente fizeram o uso da palavra na tribuna os Senhores Vereadores Alexandre Araujo
Dauage, Raquel Borges Spada, Anísio Aparecido Felicetti, Éder Júlio Mota, Cícero de
Aquino, Mário Sérgio Pazianoto e Flávio Luís Ambrozim. Findo o horário do
expediente, o Senhor Vereador Santiago de Lucas Ângelo solicitou a supressão do
intervalo regimental para dar continuidade aos trabalhos. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade. Na
sequência, 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. 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, Flávio Luís Ambrozim,
Mário Sérgio Pazianoto, Raquel Borges Spada, Salim Mattar e Santiago de Lucas
Ângelo (quatorze Vereadores presentes). Havendo número legal, o Senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos requerimentos de urgência
apresentados: Requerimento nº 843/2020 que requer urgência especial de votação ao
Projeto de Lei nº 20/2020. 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 nº 20/2020, proveniente do Prefeito Municipal, que altera os
Anexos II e III da Lei nº 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº 6.520, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2020 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O projeto citado visa alterar o
Programa 0060 (Gestão Administrativa da SM de Administração), incluindo a atividade
2.200 (Aporte para cobertura do Déficit Atuarial) devido à necessidade de criação de
dotação no Orçamento vigente para empenhar despesas relacionadas ao RGPS –
Previdência Própria, mediante os Recursos de Distribuição de recursos do leilão de
campos do pré-sal; Alteração do Programa 0091 (Gestão de Infraestrutura e Obras
Públicas), anulando parcialmente dotação do Orçamento vigente, pois as metas deste
projeto não serão totalmente utilizadas em 2020; e alteração do Programa 0092 (Gestão
da Iluminação Pública), visando criar dotação no Orçamento vigente para empenhar o
Contrato de Financiamento mediante abertura de Crédito n° 20/03791-0 entre o Banco
do Brasil S/A e o Município de Ourinhos-SP, bem como despesas referentes à celebração
de novo contrato aprovada pela Lei 6.582 de 24 de março de 2020 que autoriza o Poder

Executivo a contratar Operação de Crédito com o Banco do Brasil S.A, destinados a
Investimentos na Modernização da Gestão Pública, Iluminação Pública e Segurança.
Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto de alteração da Lei, em regime
de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em
22 de abril de 2020, Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Requerimento nº 844/2020 que
requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei nº 21/2020. 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 nº 21/2020, proveniente do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$ 14.864.030,96 (Quatorze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, trinta reais e
noventa e seis centavos) e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: O projeto citado
visa a abertura de Crédito Adicional Especial devido à necessidade da criação da
dotação no Orçamento vigente para empenhar despesas relacionadas ao RGPS –
Previdência Própria, mediante os Recursos de Distribuição de recursos do leilão de
campos do pré-sal; bem como criar dotação no Orçamento vigente para empenhar o
Contrato de Financiamento mediante abertura de Crédito n° 20/03791-0 entre o Banco
do Brasil S/A e o Município de Ourinhos-SP, bem como despesas referentes à celebração
de novo contrato aprovada pela Lei 6.582 de 24 de março de 2020 que autoriza o Poder
Executivo a contratar Operação de Crédito com o Banco do Brasil S.A, destinados a
Investimentos na Modernização da Gestão Pública, Iluminação Pública e Segurança.
Assim sendo, solicitamos a apreciação do incluso Projeto de alteração da Lei, em regime
de urgência, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, em
22 de abril de 2020, Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Realizada a leitura, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº. 843/2020. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação nominal, APROVADO com votos nove
favoráveis e quatro votos contrários. Aprovado o Requerimento nº 843/2020, o Senhor
Presidente nomeou o Vereador Éder Júlio Mota para atuar como relator especial ao
Projeto de Lei nº. 20/2020 e suspendeu a sessão pelo espaço de tempo necessário para a
elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a
leitura do parecer: Parecer do Relator Especial ao Projeto de Lei nº 20/2020. Senhor
Presidente, Após analisar a matéria supra, de iniciativa do Prefeito Municipal, que altera
os Anexos II e III da Lei nº 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº 6.520, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2020 da Prefeitura 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 abril de 2020. Éder Júlio Mota – relator. Com o parecer favorável
lido, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 20/2020. Ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO com dez votos favoráveis e três
votos contrários. Em seguida, foi colocado em discussão o Requerimento nº. 844/2020.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação nominal,
APROVADO com votos nove favoráveis e quatro votos contrários. Aprovado o

Requerimento nº 844/2020, o Senhor Presidente nomeou o Vereador Flávio Luís
Ambrozim para atuar como relator especial ao Projeto de Lei nº. 21/2020 e suspendeu a
sessão pelo espaço de tempo necessário para a elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, o Primeiro Secretário realizou a leitura do parecer: Parecer do Relator
Especial ao Projeto de Lei nº 21/2020. Senhor Presidente, após analisar a matéria supra,
de iniciativa do Prefeito Municipal, que “dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 14.864.030,96 (Quatorze milhões, oitocentos e sessenta e quatro
mil, trinta reais e noventa e seis centavos) e dá outras providências”, manifesto-me
DESFAVORAVELMENTE a sua aprovação pelas razões abaixo elencadas. Em
referência ao disposto no Art. 1º. do Projeto de Lei em análise, verifico que deveria ter
sido disposto em Projeto de Lei separado, uma vez que a junção dos assuntos referentes
à abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.301.930,96 (dois milhões
trezentos e um mil novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos) para empenhar
despesas relacionadas à Previdência Própria que serão supridas mediante os recursos do
leilão de campos do pré-sal, e da abertura de crédito para modernização em Gestão
Pública, Iluminação Pública e Segurança com recursos advindos de operação de crédito
com o Banco do Brasil S.A., acabam por atrapalhar a análise legislativa referente à
utilização do primeiro objeto. Por sua vez, o art. 2º. do Projeto de Lei 21/2020 é
decorrente da Lei 6.582, de 24 de março de 2020, a qual autorizou a contratação de
operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. em valores iguais a R$ 19.000.000,00
(dezenove milhões de reais), sendo que, desse total, de acordo com o Projeto, o
montante igual a 12.562.100,00 (doze milhões quinhentos e sessenta e dois mil e cem
reais) serão destinados a investimentos na modernização da Gestão Pública, Iluminação
Pública e Segurança. Ocorre que a referida Lei foi aprovada por esta Casa de Leis sem
cumprir os requisitos legais necessários, especificamente no que se refere à falta da
apresentação de estudo de impacto orçamentário em relação ao pagamento da operação
de crédito a ser contratada. Isso sem dizer que o investimento na modernização de
Iluminação Pública deve decorrer da utilização de recurso específico da Contribuição de
Iluminação Pública – CIP. Sob esse prisma, inúmeros Requerimentos foram
apresentados nesta Casa de Leis para que fossem prestadas contas sobre a utilização dos
recursos arrecadados pela CIP, muitos deles não obtiveram respostas e outros tiveram
respostas não satisfatórias. Por outro lado, em relação à modernização na Gestão Pública
e Segurança, as ações pretendidas pelo Poder Executivo sequer foram especificadas
tanto na votação da Lei 6.582/2020, quanto na tramitação do presente Projeto de Lei,
mesmo com a Justificativa desta última proposição ter sido substituída às pressas, de
última hora. Por fim, as recentes recomendações do Ministério Público do Estado e,
principalmente, do Tribunal de Contas do Estado e Observatório Social do Brasil de
Ourinhos, são no sentido de que as despesas públicas devem ser realinhadas e
repensadas ante ao momento atual da disseminação do vírus COVID-19 em decorrência
da queda na arrecadação em nível municipal, estadual e nacional, bem como em razão
da necessidade da aplicação de recursos em áreas de saúde. Assim, considerando a
moderação e prudência dos gastos públicos no contexto atual, tendo em vista que a Lei

6.582/2020 foi editada sem observar a exigência da especificação do impacto
orçamentário da operação de crédito a ser contratada e, ainda, tendo em vista que os
recursos da CIP é que deveriam suprir os gastos com a modernização na iluminação
pública e que a modernização na gestão pública e em segurança pretendidas não foram
devidamente especificadas, na qualidade de Relator Especial, OPINO pela sua não
aprovação. Sala das Sessões, em 22 de abril de 2020. Flávio Luís Ambrozim - Relator.
Com o parecer desfavorável lido, foi colocado em votação o parecer, REJEITADO com
nove votos contrários e quatro votos favoráveis. Com o parecer rejeitado, foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 21/2020. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Flávio Luís Ambrozim, Santiago de Lucas Ângelo, Éder Júlio Mota e Salim
Mattar. Ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocado em votação, APROVADO
com nove votos favoráveis e quatro votos contrários. Na sequência, foi colocado em
discussão o Projeto de Resolução nº. 5/2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra,
foi colocado 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 Caio César de Almeida Lima, Mário Sérgio Pazianoto e Éder Júlio
Mota. Não havendo mais orador inscrito para uso da palavra, o Senhor Presidente
agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou encerrada esta Décima
Segunda 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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