ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 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 oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
vinte e quatro 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 Quarta 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. Por questão
de ordem, o Sr. Vereador Mário Sérgio Pazianoto solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento do Sr. Renato Zuim. Dando continuidade, o Senhor Presidente
colocou em votação a Ata da 33ª. 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. A
seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura na
íntegra do Ofício nº. 449/2018 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil: "Ilmº.
Sr. Alexandre Araújo Dauage, Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, Rua do
Expedicionário – 1.550. Acuso recebimento do Of. nº. 308/9/2018, de 28 de agosto
do corrente ano, referente à Moção nº. 188/2018, 'Congratulações à Comissão
Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB e a Comissão Nacional da
Pastoral da Família, pela promoção da Semana Nacional da Família, entre os dias
12 e 18 de agosto de 2018, com o tema: O Envangelho da família, alegria para o
mundo', de autoria do Vereador Caio César de Almeida Lima e outros. Agradeço aos
Ilustríssimos Senhores pela atenciosa mensagem e cordial manifestação de apreço e
consideração à missão pastoral da Igreja no Brasil, por esta iniciativa. Paz e Bem
em Cristo!. Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de Brasília, SecretárioGeral da CNBB." Logo após, o Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos
ofícios recebidos: Ofícios provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL em resposta
aos Requerimentos nº. s 2.121 e 2.199/2018 do Vereador Abel Diniz Fiel;

Requerimento nº. 2.171/2018 do Vereador Alexandre Araujo Dauage; Requerimentos
nº. s 2.145, 2.165, 2.166 e 2.169/2018 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº. s 2.106, 2.172 e 2.173/2018 do Vereador Aparecido Luiz;
Requerimento nº. 2.200/2018 do Vereador Caio César de Almeida Lima;
Requerimentos nº. s 1.805, 2.035, 2.101, 2.103, 2.116, 2.117, 2.119, 2.120, 2.124,
2.129, 2.130, 2.149, 2.185 e 2.187/2018 do Vereador Carlos Alberto Costa Prado;
Requerimentos nº. s 2.095 e 2.198/2018 do Vereador Cícero de Aquino;
Requerimentos nº. s 2.156 e 2.197/2018 do Vereador Éder Júlio Mota; Requerimentos
nº. s 1.911, 1.921, 1.966, 2.010, 2.094, 2.114, 2.140, 2.152, 2.154 e 2.193/2018 do
Vereador Edvaldo Lúcio Abel; Requerimentos nº. s 2.147, 2.160, 2.176, 2.179, 2.191
e 2.214/2018 do Vereador Mário Sérgio Pazianoto; Requerimentos nº. s 2.163, 2.175,
2.183, 2.212 e 2.213/2018 da Vereadora Raquel Borges. Ofício n° 31BPM/I079/35/18 do 31° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR em resposta
ao Requerimento n° 2.105/2018, de autoria do Vereador Mário Sérgio Pazianoto.
Ofício n° SSP/GS/AE nº 196/2018 – mcf da SECRETARIA DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA encaminhando resposta ao Requerimento
n° 1.669/2018, de autoria do Vereador Carlos Alberto Costa Prado. Ofício
SMPF/Contabilidade
242/2018
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS informando sobre a transferência de recursos da
UNIÃO à Prefeitura Municipal. Boletins Diários de Tesouraria da SAE de n°s 162 a
171/2018 referente ao período de 3 a 17 de setembro de 2018. 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. 68/2018 proveniente do Vereador Caio César de Almeida Lima que dispõe
sobre denominação de via pública (Rua Frei Antônio Desideri). Projeto de Lei
Complementar nº. 29/2018 proveniente do Prefeito Municipal que dá nova redação
ao art. 49 da Lei Complementar nº. 936, de 05 de julho de 2016, que institui a Lei
Orgânica da Procuradoria-Geral do Município-PGM e dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo nº. 04/2018 de autoria da Vereadora Raquel Borges
Spada que concede o título de "Cidadã Benemérita de Ourinhos" à Profª. Ilma
Mendes Silva. Projeto de Resolução nº. 14/2018 de autoria dos Vereadores Edvaldo
Lúcio Abel, Éder Júlio Mota e Aparecido Luiz que dispõe sobre a prorrogação do
prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a obter e analisar informações
a respeito da suspensão da transferência dos recursos financeiros em 2017, no âmbito
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. As matérias anunciadas
serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos
pareceres, exceto o Projeto de Resolução nº. 14/2018 que será deliberado na Ordem
do Dia, conforme preceitua o regimento interno. Na sequência, o Sr. Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura dos pareceres favoráveis:
Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura e Assistência
Social ao Projeto de Lei nº. 50/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de procedência do Vereador Caio
César de Almeida Lima, que institui no Calendário Oficial do Município de Ourinhos
a "Semana Municipal de Conscientização sobre os Direitos das Gestantes", não
havendo nenhum óbice, e como Relator pela Comissão de Educação, Esportes,

Saúde, Cultura 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, 8 de outubro de 2018, Edvaldo Lúcio Abel – Presidente-Relator;
Flávio Luís Ambrozim – Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro.
Parecer do Relator da Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura e Assistência
Social ao Projeto de Lei nº. 57/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de procedência dos Vereadores
Raquel Borges Spada e Caio César de Almeida Lima, que cria o Concurso Cultural de
Poesia e Desenho em comemoração ao centenário de Ourinhos, não havendo nenhum
óbice, e como Relator pela Comissão de Educação, Esportes, Saúde, Cultura 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, 8
de outubro de 2018, Edvaldo Lúcio Abel – Presidente-Relator; Flávio Luís Ambrozim
– Vice-Presidente e Alexandre Florencio Dias – Membro. Parecer do Relator da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº. 26/2018 :
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que revoga a Lei Complementar
nº. 774, de 8 de dezembro de 2011, que autoriza a concessão de direito real de uso e
posterior doação de imóvel a favor do Sindicato Rural de Ourinhos, destinado à
instalação de sua sede social 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, 5 de outubro de 2018, Aparecido Luiz – PresidenteRelator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti
– Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
nº. 62/2018: Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito
da matéria supra, de iniciativa do Vereador Caio César de Almeida Lima, que dispõe
sobre denominação de próprio municipal (Praça Padre Esdras de Moraes Freire), 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, 5 de outubro de 2018,
Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente
e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº. 63/2018: Senhor Presidente, após realizadas as
indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do Vereador Caio
César de Almeida Lima, que dispõe sobre denominação de via pública (Rua Lurdes
Trujilo Reis Velo), 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, 5
de outubro de 2018, Aparecido Luiz – Presidente-Relator; Caio César de Almeida
Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti – Membro. Parecer do Relator
da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº. 64/2018: Senhor Presidente,
após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do
Vereador Aparecido Luiz, que dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça
José Francisco de Moraes "Moraes do Banespinha"), 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, 5 de outubro de 2018, Aparecido Luiz – PresidenteRelator; Caio César de Almeida Lima – Vice-Presidente e Anísio Aparecido Felicetti
– Membro. Os projetos cujos pareceres acabam de ser lido poderão ser encaminhados
às demais comissões competentes ou inseridos na ordem do dia das próximas sessões.
Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos apresentados à mesa: Requerimento da Vereadora
Raquel Borges Spada: 2.269/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se
contratar aprovados no Concurso Público nº 01/2016, para o cargo de Professor
Substituto I. Requerimentos do Vereador Aparecido Luiz: 2.270/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se construir cancha de bocha na Associação de
moradores de Bairros da Vila São Luiz. 2.271/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se construir cancha de malha na Associação de Moradores de Bairros
da Vila São Luiz. Requerimentos do Vereador Cícero de Aquino: 2.272/18 Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 95/2018, que solicita recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em todas as ruas do Parque Minas Gerais, Vila Boa
Esperança e Residencial Parque Gabriela. 2.273/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 457/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão das Ruas André Esteves Lopes, Altamiro Pinheiro, Antônio Delfino
Sobrinho, Augusto Meneses da Costa, Dezesseis, Dario Alonso, Domingos Fernandes
Grillo, Adolpho Alonso Ferreira, Agostinho Paiva, Emília Terçariol Tocalino, Dr.
Roberto Abrahão Abujamra, José Pedroso, José Luiz Lemos Medalha, José Maia de
Oliveira - Vicentino, José do Patrocínio, Jornalista Francisco de Almeida, João
Hernandes, Marcelo Caldara, Gonçalves Ledo, Maria Cunha de Souza, Nelson de
Camargo Nascimento, Osório Alves da Silva, Nilso Gaspar, Dois, Motorista Ariosto
Ferrari, Sebastião Domingos Arantes, Takao Kichise, Vinte e Cinco, Vinte e Dois,
Vinte e Seis, Antônio Soares da Silva e Prof. Francisco Dias Negrão - Parque Minas
Gerais. 2.274/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 458/2018, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Orlando Azevedo, no trecho entre
os nºs 324 e 486 - Parque Minas Gerais. 2.275/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 485/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão das Ruas Vereador Geraldo Bernardini, Dezenove e Rua A, no Parque
Minas Gerais - 1ª Seção. 2.276/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº
522/2018, que solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão
da Rua Armando de Oliveira - Parque Minas Gerais. 2.277/18 - Reitera, em seu
inteiro teor, a Indicação nº 1.207/2018, que solicita retirada de entulho e notificação
de proprietário do terreno na Rua Maria do Carmo Ferreira Matozinho, defronte ao nº
292. Requerimentos do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.278/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se dedetizar e desratizar as tubulações de esgoto
e bocas de lobo no Jardim Paulista. 2.279/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se inverter o local de estacionamento de carros com o de motos na
Rua Arlindo Luz, defronte ao nº 672, próximo ao cruzamento com a Rua Paulo Sá.
2.280/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se inverter o local de
estacionamento de carros com o de motos na Rua Paraná, defronte ao nº 680,

próximo ao cruzamento com a Rua Paulo Sá. Requerimento do Vereador Carlos
Alberto Costa Prado: 2.281/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº
1.224/2018, que requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar cursos
de libras para todos os funcionários públicos municipais que trabalham diretamente
com atendimento ao público, visando oferecer melhor atendimento às pessoas com
deficiência. Requerimento do Vereador Caio César de Almeida Lima: 2.282/18 Encaminha abaixo-assinado de munícipes que reivindicam o recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel - Jardim das Paineiras.
Requerimento do Vereador Aparecido Luiz: 2.283/18 - Requer informações sobre
a possibilidade de se tomar providências para destinação de recursos de emenda
parlamentar visando à reforma geral do prédio da Associação de Moradores de
Bairros da Vila São Luiz. Requerimentos do Vereador Éder Júlio Mota: 2.284/18 Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área verde situada na
Alameda Domingos Cristoni - Jardim Santa Fé -, com a instalação de academia da
saúde, bancos de concreto e postes de iluminação pública. 2.285/18 - Requer
informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área verde situada na Alameda
Benedito Siqueira - Jardim Santa Fé -, com a instalação de academia da saúde,
bancos de concreto e postes de iluminação pública. 2.286/18 - Requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a área verde situada na Alameda Jorge Ferreira
de Campos - Jardim Santa Fé -, com a instalação de academia da saúde, bancos de
concreto e postes de iluminação pública. 2.287/18 - Requer informações sobre a
possibilidade de se revitalizar a Área Verde Benedito Galvão - Nova Ourinhos -, com
a instalação de academia da saúde, bancos de concreto e postes de iluminação
pública. 2.288/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área
de Lazer Renée Machado Branco Ferraro - Jardim Santa Fé. Na sequência, o
Segundo Secretário realizou a leitura das Indicações apresentadas à mesa: Indicações
do Vereador Cícero de Aquino: 1.951/18 - Solicita a instalação de placas
orientativas “Proibido Jogar Lixo” na rotatória entre as Ruas Antônio Soares da Silva
e Aparecida Ferroni Leide - Jardim São Carlos. 1.952/18 - Solicita poda de árvore na
Rua Augusto Paschoal, ao lado do nº 33 - Loteamento Domingos Garcia. 1.953/18 Solicita a retirada de entulhos entre as Ruas José Luiz Lemos Medalha e Motorista
Ariosto Ferrari - Parque Minas Gerais. Indicação do Vereador Ariovaldo de
Almeida Silva: 1.954/18 - Solicita serviços com máquinas para preparar um campo
de futebol suíço no final da Rua Maria José Milani nº 803. Indicações do Vereador
Cícero de Aquino: 1.955/18 - Solicita troca de lâmpada na Rua Manoel dos Reis, ao
lado do n° 188 - Vila Adalgisa. 1.956/18 - Solicita poda de árvore na Rua Benedito
Perino, defronte ao n° 734 - Jardim São Domingos. 1.957/18 - Solicita a instalação de
cobertura em ponto de ônibus na Rua Hugo Luz, defronte à EMEI "Itaipava".
Indicações do Vereador Mário Sérgio Pazianoto: 1.958/18 - Solicita operação
"tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Augusto Fernandes Alonso - Jardim
Paulista. 1.959/18 - Solicita poda de árvore na Avenida Jacinto Ferreira de Sá,
defronte ao nº 1.662, diante do risco iminente de acidentes de trânsito no local.
1.960/18 - Solicita limpeza de área verde localizada na Rua Angelina Victória Pecine
Varago, defronte ao nº 81 - Jardim Cristal. 1.961/18 - Solicita reparos e melhorias na
calçada da Rua Don José Marello, defronte à Usina do Saber "Charles Darwin".

1.962/18 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) na Rua Conselheiro Prado,
no cruzamento com a Ladeira Rio de Janeiro. Indicação do Vereador Mário Sérgio
Pazianoto: 1.963/18 - Solicita, com urgência, operação "tapa-buracos" no
cruzamento das Ruas Ovídio Gregório de Jesus e Prof. Francisco Dias Negrão.
Indicações da Vereadora Raquel Borges Spada: 1.964/18 - Solicita a limpeza de
galeria de águas pluviais na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, defronte ao nº 2.646 Vila Califórnia. 1.965/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Tereza Gonçalves
Chiaradia - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB). 1.966/18 Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Arcângelo Brianez, defronte ao nº 45 Jardim Santa Fé. 1.967/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Luiz Francisco
de Castro - Jardim Brilhante. 1.968/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua
Arcângelo Brianez, defronte ao nº 45 - Jardim Santa Fé. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.969/18 - Solicita melhorias na Praça João Zaparolli, na Vila
Boa Esperança, tais como: ligar bebedouro e substituir a iluminação pública por
lâmpadas de LED. Indicações do Vereador Aparecido Luiz: 1.970/18 - Solicita
limpeza geral na Praça José Cardinali Mader - Vila Boa Esperança. 1.971/18 Solicita poda de árvore na Praça José Cardinali Mader - Vila Boa Esperança.
1.972/18 - Solicita a troca de bancos na Praça José Cardinali Mader - Vila Boa
Esperança. Em seguida, o Segundo Secretário realizou a leitura das moções
apresentadas: Moção do Vereador Carlos Alberto Costa Prado: 234/18 - De
congratulações ao Pascoal Serv Festas, pela qualidade de atendimento e serviços
prestados à população ourinhense. Moção do Vereador Ariovaldo de Almeida
Silva: 235/18 - De congratulações à Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, pela
realização do evento "Setembro Verde - Doação de Órgãos". Moção do Vereador
Éder Júlio Mota: 236/18 - De congratulações ao Sr. Rosenildo Lopes, Pastor e VicePresidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, pelo seu aniversário em 4 de
outubro. Por questão de ordem, o Sr. Vereador Cícero de Aquino solicitou do plenário
que fosse realizada na íntegra a leitura da Moção nº. 237/2018: Moção do Vereador
Cícero de Aquino: 237/18 - De apoio aos empregados e aposentados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, lesados por conta da má gestão do "Fundo de
Pensão Postalis". Senhor Presidente, Considerando que os Correios são um
verdadeiro patrimônio nacional, motivo de orgulho para seus mais de 106 mil
trabalhadores e sempre figuraram dentre as instituições de maior credibilidade dos
brasileiros, alcançando o 2º lugar com 92,3%, ficando atrás apenas da ‘instituição
família’, e cujo prestígio perante a sociedade sempre se destacou, principalmente,
pelo constante trabalho dos carteiros e carteiras que estão em constante contato com
as pessoas, entregando não apenas cartas e encomendas, mas notícias, sonhos e
sorrisos; sinônimo de confiança, credibilidade e fé pública para a maioria absoluta da
sociedade brasileira há mais de três séculos e meio; Considerando que, infelizmente,
antes considerada um modelo de eficiência, vem perdendo credibilidade nos últimos
anos; posto que, observa-se que, cada vez menos têm sido feitos investimentos pela
empresa tanto na categoria ou mesmo na própria empresa, numa clara tentativa de
sucateamento e até mesmo de perda de credibilidade perante a sociedade;
Considerando que o descaso é demonstrado pela falta de compromisso e investimento
nela mesma, sendo esses principais fatores que representam a qualidade e excelência

em seus serviços à população, desmotivando seus trabalhadores nas unidades por
todo o país; Considerando que faz-se necessário apontar a má gestão no fundo de
pensão, objeto desta moção de apoio, que vem causando sucessivas perdas. O Postalis
já foi alvo do TCU, da Polícia Federal e do Ministério Público. Quem paga a conta
pelos desvios são os funcionários e aposentados dos Correios. O Postalis enfrenta
problemas financeiros desde 2011. Para cobrir as perdas do fundo, os Correios
passaram a descontar parte do salário dos funcionários da ativa e do benefício dos
trabalhadores já aposentados; Considerando que o fundo de pensão dos funcionários
dos Correios, o Postalis é um desdobramento da “Operação Rizoma” (Lava-Jato no
Rio) e nos últimos anos tem sido apontado por uma rotina de denúncias e prejuízos
assombrosos aos seus participantes. Sob intervenção do órgão regulador por causa
dos desvios e com rombo de mais de R$ 7 bilhões, o Postalis cobra de seus
aposentados contribuições extras – que sugam mais de um quarto do benefício – para
cobrir um déficit turbinado pela corrupção; Considerando que os seguidos déficits
também levantaram suspeitas no Tribunal de Contas da União (TCU) que, em 2016,
divulgou os resultados de uma auditoria realizada no Postalis. O relatório apontou
fortes indícios de gestão temerária entre 2011 e 2014. De acordo com o tribunal, até
2014 o déficit era de R$ 5,7 bilhões, o que correspondia a mais de dois terços do
patrimônio do fundo; Considerando que a maioria das perdas – 62,7%, foi decorrente
de investimentos de baixa rentabilidade. A auditoria já apontava, na época, que o
déficit poderia aumentar nos anos posteriores, porque havia investimentos com
provisões e perdas ainda não contabilizadas. Além disso, mostrava que a Previc
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar), responsável por
fiscalizar os fundos de previdência complementar, não havia tomado as medidas
necessárias diante dos problemas financeiros do Postalis; Considerando que o
Postalis sofreu intervenção da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc). A autarquia afastou a diretoria e os conselhos do maior fundo
de pensão do país em número de participantes (418.098), alegando descumprimento
de normas de contabilização de “reservas técnicas e aplicação de recursos”. Uma
comissão de inquérito foi criada para apurar possíveis irregularidades e seus
responsáveis. Um dos motivos para a intervenção foi a contabilização de ativos
podres e balanço por meio de fundos especiais. A Previc prorrogou por mais seis
meses a intervenção; Considerando que, no início deste anos, o Ministério Público
Federal (MPF) entrou com ação contra o BNY Mellon exigindo que a administradora
pague ao Postalis R$ 8,2 bilhões por prejuízos causados ao fundo. O MPF pede que o
BNY Mellon recompre as cotas de investimentos do Postalis por R$ 6,2 bilhões e, a
título de dano moral, pague R$ 20 mil para cada um dos participantes, o que alcança
R$ 1,9 bilhão. Além disso, quer a devolução de R$ 1,2 milhão cobrados
indevidamente por meio de taxas de administração; Proponho à Mesa, nos termos
regimentais, seja consignado nos anais dos Trabalhos desta Casa de Leis, o nosso
apoio aos empregados e aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
lesados por conta da má gestão do "Fundo de Pensão Postalis", criado no ano de
1981, cuja adesão ao plano à época foi compulsória, ou seja, quem quisesse trabalhar
nos Correios precisava necessariamente aderir ao plano, sob pena de não ser
admitido. Grave situação envolve milhares de brasileiros trabalhadores e aposentados

dos Correios, lesados durante os últimos anos. Empenhamos esforços para que as
matérias legislativas que envolvam o Postalis e seus planos possam merecer a atenção
e o comprometimento das estruturas políticas federais, visando mitigar os impactos
danosos que já vêm sendo arcados pelos aposentados e aposentáveis da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, que já se somam em mais de 140.000
participantes e assistidos em todo o território nacional. Proponho, ainda, que do
deliberado sejam encaminhadas cópias ao Exmo Sr. Presidente da República, ao
Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara Federal, ao Ministério da
Fazenda , ao Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao Ministro das
Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ao Secretário do Tesouro Nacional
do Ministério da Fazenda, ao Diretor-Superintendente da PREVIC, AO Ministro da
Casa Civil, à Advocacia Geral da União, ao Presidente dos Correios, ao Sindicato dos
Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à Federação Nacional
dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos; e ainda, a todas as
Câmaras Municipais do Estado de São Paulo. Sala das Sessões, em 3 de outubro de
2018. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente.
Por questão de ordem, o S r. 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 2.269 a 2.288/2018 e as Moções nº. 234 a 237/2018. Fizeram
o uso da palavra os Senhores Vereadores Cícero de Aquino, Ariovaldo de Almeida
Silva e Caio César de Almeida Lima. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra,
os requerimentos e as moções foram colocados em votação e APROVADOS por
unanimidade. Com fundamento no Inciso 33 da Lei Orgânica do Município, o
Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para responder as informações
solicitadas através de requerimentos. Não havendo orador inscrito para o uso da
tribuna livre, o Sr. 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. 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, 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
Projeto de Resolução nº. 14/2018 de iniciativa dos Vereadores Edvaldo Lúcio Abel,
Éder Júlio Mota e Aparecido Luiz que dispõe sobre a prorrogação do prazo da
Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a obter e analisar informações a respeito
da suspensão da transferência dos recursos financeiros em 2017, no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Ninguém querendo fazer o uso
da palavra, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. Não havendo
mais matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, fizeram o uso da palavra para

explicação pessoal os Senhores Vereadores Mário Sérgio Pazianoto, Alexandre
Araujo Dauage e Edvaldo Lúcio Abel. 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 Quarta 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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