ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA – SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.
Presidência do Sr.: Santiago de Lucas Angelo
Vice-Presidente: Fernando Rosini
Secretários: Anísio Aparecido Felicetti e José Roberto Tasca
Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às
dezoito horas e três 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 Trigésima Sexta
Sessão Ordinária do presente Ano Legislativo sob a presidência o Senhor Santiago de
Lucas Angelo. Para dar início aos trabalhos legislativos, o Primeiro Secretário
realizou a chamada para verificação do quórum regimental: Abel Diniz Fiel,
Alexandre Araújo Dauage, Anísio Aparecido Felicetti, Cícero de Aquino, Éder
Júlio Mota, Fernando Rosini, Giovanni Gomes de Carvalho, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, José Roberto Tasca, Luiz Donizetti Bengozi, Nilce Araujo
Garcia, Roberta Stopa, Santiago de Lucas Angelo (treze Vereadores presentes).
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão
ordinária. Em seguida, o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Celso Aparecido Costa. Por questão de
ordem, o Sr. Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do jovem André de Oliveira Leite. Por questão de ordem, o Senhor
Vereador Fernando Rosini solicitou um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr.
Alexandre Alves Conti e da Sra. Sueli Ruiz Nogueira. Atendendo os pedidos dos
Senhores Vereadores, o Sr. Presidente declarou um minuto de silêncio com os
profundos sentimentos dos membros desta Casa de Leis a todos os familiares e
amigos dos munícipes citados. Logo após, o Senhor Presidente solicitou que fosse
consignada a presença do Senhor Vereador Alexandre Florencio Dias. Dando
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
leitura do Requerimento para abertura de CPI: Requerimento nº 1.536/2022 que
propõe a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, destinada à
investigação de possíveis irregularidades na adoção indevida da Dispensa de
Licitação para a contratação emergencial de empresa para a execução do serviço de
coleta de lixo, bem como na execução contratual com graves falhas na prestação do
serviço, bem como na ausência de planejamento da transferência/transição do
referido serviço da Autarquia SAE para o Poder Executivo. Senhor Presidente,
CONSIDERANDO que cabe à edilidade a criação de comissões de investigação para
apuração de irregularidades, fazendo seu papel político administrativo, conforme
disposto na Lei Orgânica do Município, em seu artigo 52, o qual está assim redigido:
“As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, e serão criadas

mediante requerimento de um terço dos membros da Câmara, para apuração de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e
criminal de quem de direito.” Os Vereadores abaixo-assinados, com fundamento no
Art. 77 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresentam o presente
Requerimento com vistas à instauração de CPI com a finalidade da apuração dos
fatos a seguir transcritos: I – investigação de possíveis irregularidades na adoção
indevida da Dispensa de Licitação para a contratação de empresa para a execução do
serviço de coleta de lixo no Município de Ourinhos, especialmente, acerca da análise
do caráter emergencial da contratação, decorrente da falta de planejamento da
transferência/transição da execução do serviço da Autarquia SAE para o Poder
Executivo, o que, em tese, pode constituir afronta aos Princípios da Legalidade,
Eficiência e Planejamento. II – a má prestação de serviços da coleta de lixo em nossa
cidade, após a transferência da execução do serviço da SAE para a Prefeitura,
conforme reclamações dos Munícipes recebidas pela grande maioria de Vereadores e
relatos efetuados nas redes sociais, de acordo com o que foi explanado pelos nobres
Edis na oportunidade da discussão dos Requerimentos Globalizados na Sessão
Ordinária do dia 10 de outubro de 2022, inclusive, com a apresentação de fotos de
vários pontos de acúmulo de lixo, fato que fere o Princípio da Continuidade do
referido Serviço Público considerado essencial. Enquadramento Legal: Lei Orgânica
do Município – Artigos 52 e 53; Regimento Interno: Resolução nº 04, de 9 de junho
de 1993 – artigos 77 e 91 e Decreto-Lei 201/67, artigo 4º, VII e VIII. Número de
Membros Integrantes da CPI: A Comissão Parlamentar de Inquérito será integrada
por 05 (cinco) membros, na forma estabelecida no Regimento Interno. Prazo de
Funcionamento: O prazo de funcionamento da Comissão será de 180 (cento e oitenta)
dias, prorrogáveis por igual período, findo os quais será elaborado o competente
relatório concludente para apreciação do Plenário. Sala das Sessões, em 19 de
outubro de 2022. Realizada a leitura do Requerimento nº 1.536/2022 e de acordo com
o Artigo 78 do Regimento Interno, o Senhor Presidente informou que a Comissão
está constituída e realizou o sorteio dos membros da CPI sendo sorteados os Senhores
Vereadores Roberta Stopa, Alexandre Araújo Dauage, Giovanni Gomes de Carvalho,
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva e Alexandre Florencio Dias. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para que os membros da CPI se
reunissem para a escolha do Presidente e Relator da Comissão. Reaberta a sessão, o
Senhor Presidente declarou como Presidente da CPI o Sr. Vereador Alexandre Araújo
Dauage e como Relator o Senhor Vereador Giovanni Gomes de Carvalho. Foi
colocada em votação a Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária de 2022,
APROVADA por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores
Vereadores que, em virtude da suspensão do expediente do Legislativo nos dias 31 de
outubro e 1º de novembro, bem como devido ao feriado do dia 2 de novembro
(finados), a 37ª Sessão Ordinária acontecerá no dia 4 de novembro, sexta-feira, às 10
horas da manhã. Informou, também, que o registro de proposições para a 38ª Sessão
Ordinária, nos termos regimentais, deverá ser encaminhado no formato tradicional
até, no máximo, às 10 horas da manhã do dia 3 de novembro, quinta-feira. O Sr.
Presidente informou aos Senhores Vereadores que estava aberta a inscrição para o uso

da palavra no expediente, com tema livre, devendo ser realizada junto ao Segundo
Secretário e que para o uso da palavra para explicação pessoal, a inscrição deverá ser
solicitada junto ao Segundo 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 enviado pela
presidência do MDB – Movimento Democrático Brasileiro de Ourinhos, indicando
líder de bancada: “À Câmara Municipal de Ourinhos. Ao Presidente da Câmara
Municipal de Ourinhos, Santiago de Lucas. O Movimento Democrático Brasileiro –
MDB - Diretório Ourinhos, vem através de seu Presidente Ariovaldo de Almeida
Silva popularmente conhecido como Ari da Auto Escola em busca de manter a
democracia partidária, vem realizar a indicação de Líder de Bancada em nome do
Vereador Éder Júlio Mota em nome do MDB OURINHOS. Ourinhos, 18 de outubro,
Ari da Auto Escola – Presidente do MDB Ourinhos”. Dando continuidade, o
Primeiro Secretário realizou a leitura do resumo dos ofícios recebidos. Ofício nº
1.259/2022 – SMG, de 19 de outubro de 2022, proveniente da PREFEITURA
MUNICIPAL, encaminhando os ofícios de respostas referentes aos Requerimentos nº
s 1.196, 1.230, 1.254, 1.263/2022 do Vereador Abel Diniz Fiel; Requerimento nº
1.357/2022 do Vereador Alexandre Araújo Dauage; Requerimentos nº s 1.276, 1.277,
1.306, 1.343, 1.345, 1.361/2022 do Vereador Anísio Aparecido Felicetti;
Requerimentos nº s 1.225, 1.237, 1.293, 1.305, 1.351, 1.353, 1.365, 1.368/2022 do
Vereador Cícero de Aquino; Requerimento nº 1.257/2022 do Vereador Éder Júlio
Mota; Requerimentos nº s 1.223, 1.232, 1.279, 1.288, 1.290, 1.292, 1.316, 1.317,
1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329, 1.330,
1.331, 1.332/2022 do Vereador Fernando Rosini; Requerimento nº 1.354/2022 do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho; Requerimentos nº s 937, 1.271/2022 do
Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva; Requerimento nº 1.313/2022 do
Vereador José Roberto Tasca; Requerimentos nº s 472, 1.098, 1.185, 1.229, 1.240,
1.244, 1.246, 1.273, 1.274, 1.296, 1.302, 1.338, 1.339, 1.340, 1.364/2022 do Vereador
Luiz Donizetti Bengozi; Requerimentos nº s 1.248, 1.349/2022 da Vereadora Nilce
Araujo Garcia; Requerimentos nº s 1.202, 1.269, 1.348, 1.367/2022 da Vereadora
Roberta Stopa; Requerimento nº 1.355/2022 do Vereador Valter do Nascimento;
Requerimento nº 1.344/2022 dos Vereadores Alexandre Araújo Dauage e Valter do
Nascimento. Ofício Nº 148/2022/GAB/SAE, da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA
E ESGOTO DE OURINHOS, em resposta ao Requerimento Nº 1.285/2022, do nobre
Vereador GIL CARVALHO. Ofício Nº 29/2022, da Delegada Seccional de Polícia,
Dra Cristiane Camargo Braga, em resposta à Moção Nº 291/2022, dos nobres
Vereadores ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, ABEL DINIZ FIEL E SANTIAGO
DE LUCAS ANGELO. Ofício SMPF – Nº 190/2022, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, informando que a Prefeitura Municipal recebeu
transferências de recursos da UNIÃO. Os ofícios lidos ficarão à disposição dos
Senhores Vereadores e Assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos
regimentais e processamentos de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão
no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no
gabinete parlamentar de cada Vereador. O Sr. Presidente informou que foram
apresentadas à mesa as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 120/2022 do Vereador

Santiago de Lucas Angelo que dispõe sobre a substituição do pictograma atual de
sinalização indicativa representado por uma pessoa curvada de bengala, em vagas,
assentos, filas, e outros que realizem serviços prioritários à pessoa idosa e dá outras
providências. Projeto de Resolução nº 10/2022 de iniciativa da Mesa Diretora que
disciplina a não incidência do período de Licença para Tratamento de Saúde/Dias de
Afastamento por motivo de contaminação do Covid-19, por servidor ou familiar, para
fins da concessão de Licença-prêmio aos servidores do Poder Legislativo Municipal e
dá outras providências. O Senhor Presidente informou que o Projeto de Lei nº
120/2022 será encaminhado às comissões competentes, para elaboração dos
respectivos pareceres, enquanto o Projeto de Resolução nº 10/2022 será deliberado na
próxima Sessão Ordinária, conforme determina o regimento interno desta Casa de
Leis. O Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do parecer
favorável da Comissão de Justiça e Redação emitido ao Projeto de Lei nº 103/2022:
Parecer do Relator da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 103/2022.
Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria
supra, de iniciativa do Vereador José Roberto Tasca, que obriga os estabelecimentos
comerciais que trabalham com entregas de alimentos em Ourinhos a proceder a
identificação da sua empresa em seus coletes e/ou camisetas 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, 20 de
outubro de 2022, Anísio Aparecido Felicetti – Presidente-Relator; Alexandre
Florencio Dias - Vice-Presidente e Éder Júlio Mota – Membro. O Projeto, cujo
parecer acaba de ser lido, poderá ser encaminhado às demais comissões competentes
ou inserido na Ordem do Dia das próximas sessões. Em seguida, foram apresentadas
as matérias relativas à 36ª Sessão Ordinária de 2022. O Primeiro Secretário realizou a
apresentação dos requerimentos: Requerimentos dos Vereadores José Roberto
Tasca e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.486/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se remanejar verbas destinadas à Secretaria Municipal de
Comunicação para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de se intensificar as
compras de medicamentos que estão em falta. 1.487/22 - Requer informações sobre a
possibilidade da Prefeitura disponibilizar, através de seu corpo jurídico, auxílio a
munícipes que necessitem acionar a justiça para aquisição de medicação de alto
custo. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.488/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se enviar documento a esta
Edilidade, assinado por todos os secretários municipais, informando sobre a
qualificação dos nomeados em cada pasta, atestando que estão aptos a exercer as
funções para as quais foram designados. 1.489/22 - Requer cópia do documento o
qual o Sr. Inácio José Barbosa Filho, Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, alega ter recebido com a autorização para retirar das ruas os materiais de
campanha de candidato a Deputado Estadual durante a campanha eleitoral de 2022.
1.490/22 - Requer informações visando esclarecer se há cargos comissionados ou
funções de confiança em desvio de função. 1.491/22 - Requer informações, junto ao
DER - Departamento de Estradas de Rodagem, a respeito do guard rail, recentemente
instalado no único ponto de passagem de pedestres que dá acesso ao Jardim Itamaraty

e bairros próximos. 1.492/22 - Requer informações visando esclarecer os motivos
para o abandono em que se encontram as estradas rurais do município, e se há
cronograma previsto de melhorias. 1.493/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de se instalar playground no Loteamento Ourinhos Constante.
Requerimentos do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.494/22 - Requer
informações sobre o projeto e o cronograma de execução de limpeza de bueiros e/ou
bocas de lobo na Rua do Expedicionário, 1.585 (defronte ao Tiro de Guerra) - Jardim
Matilde. 1.495/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se trocar o telhado
do Tiro de Guerra 02-026, pois está chovendo dentro das salas. Requerimento do
Vereador Giovanni Gomes de Carvalho: 1.496/22 - Requer informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, sobre como serão os procedimentos referentes aos
exames, fisioterapia, etc, com os pacientes que estão sendo atendidos e estão em
tratamento no ambulatório Pós-COVID, pois há informações do encerramento do
vínculo com a empresa contratada. Requerimentos do Vereador Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva: 1.497/22 - Requer informações sobre o motivo do
abandono nas estradas rurais do Bairro do Pinho. Requerimentos do Vereador
Cícero de Aquino: 1.498/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agricultura, sobre o cronograma de retirada de lixo no Bairro do
Pinho. 1.499/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, sobre a possibilidade de se instalar contêineres no Bairro do
Pinho. Requerimento do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.500/22 - Requer informações sobre quais providências serão tomadas em relação à
segurança dos pedestres e, principalmente, estudantes que moram nos bairros: Jardim
Itamaraty, Jardim Paris, Parque Pacheco Chaves, Vila Nossa Senhora de Fátima,
Bairro do Pinho, Ecoville, Condomínio Moradas e Pacaembu, que necessitam fazer a
travessia diária da rodovia, após a instalação de um dificultador, tendo em vista a não
existência de uma passarela no local. Requerimentos do Vereador Anísio
Aparecido Felicetti: 1.501/22 - Requer informações sobre a possibilidade de
revitalização do Sistema de Lazer 88, Quadra 40, no Jardim Itamaraty, com instalação
de playground, academia de saúde, iluminação a LED, pista de caminhada, campo de
areia, plantio de grama, quiosques, etc. 1.502/22 - Requer informações sobre a
possibilidade de revitalização da Praça B 84, próxima à Associação de Moradores de
Bairro do Jardim Paris, com instalação de playground, academia de saúde,
iluminação a LED, pista de caminhada, campo de areia, plantio de grama, quiosques,
etc. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva:
1.503/22 - Requer informações sobre o salário dos professores de música contratados
pelo Município. 1.504/22 - Requer informações sobre compra de roupas e tecidos no
Centro Cultural Tom Jobim. 1.505/22 - Requer informações sobre a existência de
cartão de ponto na UBS “Dr. Hélio Migliari” (Posto de Saúde da COHAB). 1.506/22
- Requer informações sobre o valor gasto e as empresas contratadas na reforma do
Teatro Municipal Miguel Cury. 1.507/22 - Requer informações sobre artistas que
receberam dinheiro público durante a pandemia, com todos os nomes e valores.
1.508/22 - Requer informações sobre a prestação de contas das compras dos
instrumentos e materiais de som, realizadas nos últimos 5 anos. 1.509/22 - Requer
informações sobre a lista de instrumentos musicais pertencentes a Ourinhos e os

respectivos locais em que se encontram. 1.510/22 - Requer informações sobre itens
patrimoniais no CEU - Centro de Artes e Esportes Unificados de Ourinhos, inclusive
os enviados pelo Estado. 1.511/22 - Requer informações da última compra de livros
para a Biblioteca Municipal "Tristão de Athayde". 1.512/22 - Requer informações
sobre a possibilidade de se construir um posto de saúde e uma creche na região do
Ecoville, tendo em vista o crescimento na região. Requerimento dos Vereadores
José Roberto Tasca e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.513/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reajuste salarial para os Auxiliares de
Educação Infantil. Requerimentos do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva: 1.514/22 - Requer cópia do parecer jurídico autorizando a Prefeitura a fazer
contratação emergencial de empresa para prestação do serviço de recolhimento de
lixo. 1.515/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um
profissional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura para fazer
palestras mensais nas escolas sobre a inclusão dos conteúdos de Direito dos Animais
e Proteção Animal, considerando a importância da educação infantil e o ensinamento
das regras básicas de convivência em sociedade às crianças, bem como ressaltando
que os princípios corretos na fase escolar constroem cidadãos prontos a lutar por um
ambiente melhor para todos. 1.516/22 - Requer informações sobre o salário do cargo
de Auxiliar de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal, bem como os motivos que
levaram a Gestão a não valorizar uma classe tão importante. 1.517/22 - Requer
informações sobre os motivos que levaram a sancionar a Lei com aumento do salário
do cargo de Secretário, uma vez que faltam medicamentos no Município. 1.518/22 Requer informações sobre os motivos que levaram a não instalação da placa com o
nome da quadra do Jardim Santos Dumont, "Quadra Esportiva Rafael Marques de
Souza", com aprovação pela Câmara, tendo em vista que a Lei determina o
descerramento. 1.519/22 - Requer informações sobre os motivos do abandono do
Cemitério Municipal. Requerimentos do Vereador Valter do Nascimento: 1.520/22
- Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 378/2021 e o Requerimento nº 933/2022,
que solicitam implantação de redutor de velocidade na Rua Brasil, defronte ao nº 159.
1.521/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 376/2021 e o Requerimento nº
932/2022, que solicitam implantação de redutor de velocidade na Rua José Bonifácio,
defronte ao nº 588 - Vila Nova Christoni. 1.522/22 - Reitera, em seu inteiro teor, os
Requerimentos nº s 795/2021 e 1.084/2022, que requerem informações sobre a
possibilidade de se instalar semáforo na Rua Celestino Lopes Bahia, esquina com a
Rua Pedro Leide, na Vila São Luiz, próximo à UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
1.523/22 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nº s 1.507/2021 e
1.152/2022, que requerem informações sobre o projeto e o cronograma de execução
de construção de praça em área institucional localizada defronte ao Lago do Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá. Requerimentos do Vereador Santiago de
Lucas Angelo: 1.524/22 - Requer informações do Executivo Municipal sobre qual o
critério adotado para o recebimento das taxas de matrículas da escola de natação do
Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "MONSTRINHO", bem
como o valor arrecadado desde o ano de 2017 até o momento, onde foram
aplicadas/gastas essas receitas de matrículas, apresentando os comprovantes dos
gastos do período mencionado, através de notas fiscais e recibos, e, também, qual Lei

autoriza e legitima a cobrança da taxa de matrícula do período referido. 1.525/22 Requer informações do Executivo Municipal sobre o que já foi executado de
infraestrutura e saneamento dos R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) da
contratação de Operação de Crédito realizado com a Caixa Econômica Federal (Lei
nº 6.515, de 30 de maio de 2019), sobretudo quantos abrigos para passageiros de
ônibus foram construídos até o momento. 1.526/22 - Requer informações do
Executivo Municipal sobre o que já foi executado de infraestrutura urbana,
modernização de prédios públicos e iluminação pública, dos R$ 70.000.000,00
(setenta milhões de reais) da contratação de Operação de Crédito realizado com a
Caixa Econômica Federal (Lei nº 6.674, de 10 de agosto de 2021), sobretudo quantos
prédios públicos foram revitalizados até o momento. Requerimentos do Vereador
Fernando Rosini: 1.527/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, sobre o cronograma para realização de recapeamento
ou reperfilamento asfáltico nas ruas do Residencial Parque Gabriela. 1.528/22 Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na Área Verde II,
situada na Rua Vereador Vanderlei Marcante - Vila Operária e Ourinhos H. 1.529/22 Requer informações sobre o cronograma para realização de recapeamento ou
reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Pará, pois a referida via pública
está muito danificada. Requerimento do Vereador Anísio Aparecido Felicetti:
1.530/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar, bem como
implantar campo de areia e instalar iluminação a LED no Sistema de Lazer 79, na
Praça Feliciano Rodrigues da Silva - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB). Requerimento do Vereador Fernando Rosini: 1.531/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo
(proibido parar/estacionar) e a instalação de placas de sinalização (proibido
estacionar, exceto veículos) na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, na Vila Califórnia,
próximo à Igreja Miregra. Requerimento do Vereador Alexandre Araújo Dauage:
1.532/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 931/2022, que solicita
melhorias em trecho da Rua Francisco Nunes de Mello, sem pavimentação, conforme
imagens que ilustram as condições no leito carroçável. Requerimento do Vereador
Giovanni Gomes de Carvalho: 1.533/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação
nº 100/2022, que solicita melhorias no asfalto com a realização de recapeamento ou
operação "tapa-buracos" em todas as ruas do Jardim das Paineiras, Jardim Santos
Dumont I, Jardim Santa Felicidade II, Loteamento Mitsui, Jardim Cristal, Jardim
Brilhante, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Esmeralda, Residencial Parque dos
Diamantes, Jardim Santa Fé II e Jardim Santa Fé IV e Santa Fé Gold Place.
Requerimento do Vereador Luiz Donizetti Bengozi: 1.534/22 - Requer
informações sobre a possibilidade de se disponibilizar contêineres defronte às EMEI's
e EMEF's, devido à quantidade de lixo. Requerimento do Vereador Santiago de
Lucas Angelo: 1.535/22 - Requer informações do Executivo Municipal sobre a
liberação de projetos realizados para a construção de moradias, prédios e
empreendimentos nos anos de 2021 e 2022, bem como a metragem das áreas e quem
autorizou a liberação, sobretudo se existe alguma cobrança para liberação desses
projetos. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. A
seguir, o Segundo Secretário realizou a apresentação das Indicações: Indicações do

Vereador Cícero de Aquino: 1.495/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes nas
Ruas José de Paula Vieira n° 382; João Bond; Manoel Vieira Júnior, postes 47/657 e
49/657, Adelávio Zimmermann; Vicente Ernesto de Lucca nº 92; e Vitório Christoni,
em dois postes próximos do nº 848. 1.496/22 - Solicita troca de lâmpadas na Rua
Marcelo Caldara, postes 123 e 359, e defronte ao n° 127, poste 352, e na Rua
Argemiro Batista das Neves, em frente ao n° 43. Indicação do Vereador José
Roberto Tasca: 1.497/22 - Solicita limpeza do Cemitério Municipal, devido ao
grande número de pessoas que visitam o local no Dia de Finados (2 de novembro).
Indicações do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva: 1.498/22 Solicita melhorias na estrutura e nos equipamentos do IML - Instituto Médico Legal
do Cemitério Municipal. 1.499/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua
Henrique Terçariol, em frente ao nº 55, poste 6/502 - Vila Operária. 1.500/22 Solicita recapeamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" na Rua Silva Jardim, na
extensão da rotatória da Rua do Expedicionário até o cruzamento com a Rua Ataliba
Leonel. 1.501/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Lúcio Ferraz
Encarnação, em frente ao nº 97 - Conjunto Habitacional Orlando Quagliato. 1.502/22
- Solicita troca de areia nas escolas municipais. 1.503/22 - Solicita troca de lâmpada
inoperante na Rua Marcelo Caldara, defronte ao nº 123, Parque Minas Gerais.
1.504/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho,
defronte ao nº 1.267, Parque Minas Gerais. 1.505/22 - Solicita troca de lâmpada
inoperante na pista de caminhada no Jardim Santos Dumont. Indicação do Vereador
Cícero de Aquino: 1.506/22 - Solicita troca de lâmpadas inoperantes na Rua Antônio
Segala, no trecho entre os nº s 321 e 421. Dando sequência, o Segundo Secretário
realizou a leitura das Moções apresentadas: Moção do Vereador Anísio Aparecido
Felicetti: 321/22 - De pesar pelo falecimento do jovem André de Oliveira Leite, aos
27 anos, ocorrido no dia 17 de outubro de 2022, em Santa Cruz do Rio Pardo.
Moções do Vereador Abel Diniz Fiel: 322/22 - De congratulações à equipe Aperte o
Play, pela realização da Terceira Marcha para Jesus, no dia 17 de setembro de 2022.
323/22 - De congratulações ao Conselho de Pastores de Ourinhos, na pessoa do
Pastor Presidente Evert Neves, pela realização do Terceiro Casamento Comunitário,
no dia 24 de setembro de 2022. Moção do Vereador Cícero de Aquino: 324/22 - De
pesar pelo falecimento da Sra. Rosa Borasca Dias. Moção do Vereador Luiz
Donizetti Bengozi: 325/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio João da Silva.
Moção do Vereador Éder Júlio Mota: 326/22 - De congratulações e aplausos à
ONG Mãos que não se Fecham, pelos excelentes trabalhos prestados. Moção do
Vereador Alexandre Araújo Dauage: 327/22 - De congratulações e aplausos aos
novos advogados, pela conquista da carteira de identidade profissional junto à 58ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, desejando pleno sucesso a
todos. Moção do Vereador Fernando Rosini: 328/22 - De pesar pelo falecimento do
Sr. Celso Aparecido Costa, servidor público por 35 anos. As moções de
congratulações e a de repúdio lidas serão deliberadas no presente expediente,
enquanto as de pesar encontram-se aprovadas, na forma regimental. Os
requerimentos apresentados serão deliberados na Ordem do Dia. Por questão de
ordem, o Senhor Vereador Cícero de Aquino solicitou do plenário que a votação e a
discussão dos requerimentos e moções fossem feitas de forma globalizada, salvo

algum destaque a ser solicitado pelos Senhores Vereadores. O Senhor Presidente
colocou em deliberação do plenário o pedido, APROVADO por unanimidade.
Fizeram pedidos de destaque o Senhor Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da
Silva dos Requerimentos nº s 1.488, 1.491, 1.497 e 1.514/2022; o Senhor Vereador
Éder Júlio Mota dos Requerimentos nº s 1.487, 1.490, 1.492, 1.493, 1.497, 1.499,
1.500, 1.517, 1.518 e 1.519/2022. Não havendo mais pedido de destaque, o Sr.
Presidente colocou em discussão globalizada os Requerimentos nº s 1.486 a 1.535/22
e as Moções nº s 322, 323, 326 e 327/2022, com exceção das matérias destacadas.
Por questão de ordem, o Senhor Vereador Anísio Aparecido Felicetti solicitou
intervalo de dez minutos. Reaberta a sessão e não havendo quem queira se manifestar
na discussão globalizada das matérias, foram colocadas em votação e APROVADAS
por unanimidade. O Senhor Presidente informou que, conforme fundamento no inciso
33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem prazo de
até 15 dias corridos para responder as informações solicitadas através de
requerimentos. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em deliberação as matérias
destacadas da presente sessão em ordem cronológica. Foi colocado em discussão o
Requerimento nº 1.487/22 de autoria dos Vereadores José Roberto Tasca e Guilherme
Andrew Gonçalves da Silva que requer informações sobre a possibilidade da
Prefeitura disponibilizar, através de seu corpo jurídico, auxílio a munícipes que
necessitem acionar a justiça para aquisição de medicação de alto custo. Fizeram o uso
da palavra os Senhores Vereadores José Roberto Tasca, Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Éder Júlio Mota, Alexandre Florencio Dias e Alexandre Araújo
Dauage, Anísio Aparecido Felicetti (aparte do tempo do Sr. Vereador Alexandre
Araújo Dauage) e Guilherme Andrew Gonçalves da Silva (tempo como líder de
partido), por questão de ordem fez o uso da palavra o Sr. Vereador Èder Júlio Mota.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em votação,
REJEITADO o requerimento. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.488/22
de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer
informações sobre a possibilidade de se enviar documento a esta Edilidade, assinado
por todos os secretários municipais, informando sobre a qualificação dos nomeados
em cada pasta, atestando que estão aptos a exercer as funções para as quais foram
designados. Fizeram o uso da palavra os Senhores Vereadores Guilherme Andrew
Gonçalves da Silva, Nilce Araújo Garcia, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva
(tempo como líder de partido), por questão de ordem fez o uso da palavra a Sra.
Vereadora Nilce Araujo Garcia, Abel Diniz Fiel, por questão de ordem fez o uso da
palavra o Sr. Vereador Alexandre Florencio Dias, José Roberto Tasca, Cícero de
Aquino, Éder Júlio Mota e Roberta Stopa. Ninguém mais querendo fazer o uso da
palavra, foi colocado em votação, REJEITADO o requerimento. Por questão de
ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Giovanni Gomes de Carvalho. Por questão
de ordem, fez o uso da palavra o Sr. Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva.
Em seguida, o Senhor Presidente informou que foi apresentado requerimento para
abertura de CPI e solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura do mesmo:
Requerimento nº 1.537/2022 que requer a criação de CPI - Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar os fatos que especifica, pertinente a procedimento licitatório de
aquisição emergencial de ração animal canina pela Prefeitura de Ourinhos, sem a

participação de empresas do ramo do Município e fábricas de renome da região, com
indícios de superfaturamento de preços, direcionamento do objeto, troca de
orçamento, assinatura falsificada, nos termos de documentos anexos do processo de
licitação. Senhor Presidente, CONSIDERANDO que cabe à edilidade a criação de
comissões de investigação para apuração de irregularidades, fazendo seu papel
político administrativo, conforme disposto na Lei Orgânica do Município, em seu
artigo 52, o qual está assim redigido: “As Comissões Parlamentares de Inquérito terão
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos
no Regimento Interno, e serão criadas mediante requerimento de um terço dos
membros da Câmara, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conclusões, quando for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que
promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito.” CONSIDERANDO
verificação “in loco” na aquisição emergencial de 75.000 kg de rações para cães,
consoante extrato anexo, constatou-se superfaturamento de preços, direcionamento
do objeto do certame, portanto fraude na licitação; CONSIDERANDO que, também,
chama atenção o fato de não ter a participação na licitação das maiores empresas do
ramo da cidade de Ourinhos e da região, sobretudo 02 fábricas de renome próximas a
Ourinhos, SPECIAL DOG e DOG CHONI, visto que poderia se obter um preço
menor dessas fábricas pela grande quantidade adquirida o que faz cair o preço da
aquisição, assim poderia obter um preço menor do que a compra em revendas de
ração; CONSIDERANDO que se constatou, ainda, a troca de orçamento de
fornecedores, tendo a assinatura sido falsificada de um dos fornecedores, conforme
orçamentos anexos; Ante o exposto, REQUEREMOS à Mesa, na forma legalmente
estabelecida, a criação de CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito, apurar os fatos
aqui relatados que apresentam denúncia pertinente aos procedimentos do certame
licitatório para a aquisição emergencial de ração animal canina pela Prefeitura de
Ourinhos, nos termos especificados nos argumentos, constatações supracitadas e
documentos que seguem acostados. Enquadramento Legal: Lei Orgânica do
Município – Artigos 52 e 53; Regimento Interno: Resolução nº 04, de 9 de junho de
1993 – artigos 77 e 91 e Decreto-Lei 201/67, artigo 4º, VII e VIII. Número de
Membros Integrantes da CPI: A Comissão Parlamentar de Inquérito será integrada
por 05 (cinco) membros, na forma estabelecida no Regimento Interno. Prazo de
Funcionamento: O prazo de funcionamento da Comissão será de 90 (noventa) dias,
prorrogáveis por igual período, findo os quais será elaborado o competente relatório
concludente para apreciação do Plenário. Sala das Sessões, em 19 de outubro de
2022. Realizada a leitura do Requerimento nº 1.537/2022 e de acordo com o Artigo
78 do Regimento Interno, o Senhor Presidente informou que a Comissão está
constituída e realizou o sorteio dos membros da CPI sendo sorteados os Senhores
Vereadores Nilce Araujo Garcia, Valter do Nascimento, Alexandre Enfermeiro, José
Roberto Tasca e Giovanni Gomes de Carvalho. Tendo em vista a ausência do Sr.
Vereador Valter do Nascimento na presente sessão, a reunião dos membros da CPI
para a deliberação do presidente e relator será realizada quando o mesmo estiver
presente. Dando continuidade, foi colocado em discussão o Requerimento nº
1.490/22 de autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer
informações visando esclarecer se há cargos comissionados ou funções de confiança

em desvio de função. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, foi colocado em
votação, APROVADO. Foi colocado em discussão o Requerimento nº 1.491/22 de
autoria do Vereador Guilherme Andrew Gonçalves da Silva que requer informações,
junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem, a respeito do guard rail,
recentemente instalado no único ponto de passagem de pedestres que dá acesso ao
Jardim Itamaraty e bairros próximos. Fizeram o uso da palavra os Senhores
Vereadores Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Éder Júlio Mota, Luiz Donizetti
Bengozi e Giovanni Gomes de Carvalho. O Senhor Presidente informou que, devido
ao término do horário regimental do primeiro expediente, o Requerimento nº
1.491/22 será colocado em votação na próxima sessão ordinária. Findo o horário
regimental, o Sr. Vereador Éder Júlio Mota solicitou do plenário a suspensão do
intervalo regimental. O Senhor Presidente colocou em deliberação o pedido,
APROVADO por unanimidade. Aceita a continuidade dos trabalhos legislativos, o Sr.
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. Não
havendo matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia, o Senhor Presidente
consultou o Segundo Secretário se havia algum orador inscrito para o uso da palavra
e em seguida suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente assumisse a presidência
da presente sessão. Reaberta a sessão, fizeram o uso da tribuna livre os Senhores
Vereadores Cícero de Aquino, José Roberto Tasca, Giovanni Gomes de Carvalho,
Abel Diniz Fiel, Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, Éder Júlio Mota e Alexandre
Florencio Dias. Não havendo mais nenhum orador inscrito para explicação pessoal, o
Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e a presença de todos e declarou
encerrada esta Trigésima Sexta Sessão Ordinária. Para constar o que ocorreu, lavrouse 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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