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Ata nº 2911 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 20 de junho de 2017. Ao vigésimo dia do mês de junho de dois mil e dezessete,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2911ª Sessão
Ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Edson Sidinei Vick,
Jeferson Ricardo do Couto, José Antonio Camargo de Castro, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, Luciana Batista, Natal Furlan, Paulo Eduardo Caetano
Rosa, Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, Vitor Naressi Netto e
Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo número legal, o Sr. Presidente Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, declarou abertos os trabalhos e
colocou em discussão a Ata nº 2910 da Sessão Ordinária de 13 de junho de 2017, a
qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, o Senhor
Presidente solicitou ao 1° Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
que procedesse com a leitura do Expediente. Em seguida, o Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e
Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Ofício nº 090/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 72/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar
convênio e repassar valores à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga para realização de Cirurgias Eletivas. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício
nº 0136/2017, do Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em atenção à
Indicação nº 461/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, sobre a canalização das águas pluviais nas casas da Rua
Francisco Caruso, pois quando das chuvas mais intensas, estas são invadidas,
causando prejuízos aos proprietários; 03) – Ofício nº 098/17, do Presidente da OAB
9ª Subseção Pirassununga, Sidney Sebastião Landgraf, convidando para que em
conjunto com o Poder Judiciário e Executivo local, comparecerem ao Tribunal de
Justiça no dia 10 de julho, para pleitear a ampliação do fórum local; 04) – Ofício nº
071/2017, da Diretora do Sindicato dos Empregados em estabelecimentos de
serviços de saúde de Campinas e região, informando a paralisação dos funcionários
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, no dia 20/06/2017 a
partir das 6h; 05) – Ofício de Adriana Rocha Mayer, solicitando a limpeza de terreno
baldio localizado na Rua Eunildo Cremonesi, Jardim Limoeiro, pois está infestado de
insetos e lixo; 06) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para as
festividades em comemoração ao 48º Aniversário do Conservatório Municipal
“Cacilda Becker”, realizados nos dias 22, 23, 26 e 30 de junho; 07) – Convite do
Paróquia Santa Rita de Cássia, para palestra sobre “O Fenômeno Ético Político no
Brasil atual”, a ser realizada dia 23/06/2017 às 19:30h, no Palácio da Educação; 08)
– Convite do Colégio Objetivo Pirassununga, para o Arraiá da Solidariedade, a ser
realizado dia 24/06/2017 às 18:30h; 09) – Convite da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, para Audiência Pública referente ao Plano Plurianual (PPA) para o
período de 2018/2021, realizado nos dias 19, 20 e 21 de junho; 10) – Ofício do
Presidente da Câmara Municipal, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de
maio/2017; 11) – Ofício do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
requerendo cópia da Indicação nº 209/2017 de sua autoria, sobre a implantação de
Projeto “Coleta Sustentável” no Município; 12) – Projeto de Decreto Legislativo nº
07/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, concedendo título de
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“Cidadã Pirassununguense” a Senhora Ana Francisca de Oliveira. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
13) – Publicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informando sobre a
16ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, que se realizou dia
06/06/2017; 14) – Revista Repórter Fecomérciarios, Ano 23, edição nº 244 de
março-abril/2017. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados ao Prefeito Municipal: 15) - Indicação nº 490/2017, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente da Municipalidade promover a pintura de faixas
para pedestres defronte ao Templo religioso existente na Avenida Prudente de
Moraes, entre as Ruas Visconde do Rio Branco e Amador Bueno, minimizando as
probabilidades de acidentes; 16) - Indicação nº 491/2017, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente promover a devida manutenção nos
semáforos do Município para evitar transtorno no trânsito da cidade; 17) - Indicação
nº 492/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o Setor competente realizar a pintura da
grade que circunda a Creche Municipal da Vila Redenção, dando a necessária
manutenção naquele material de ferro; 18) - Indicação nº 493/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de promover com as Secretarias Municipais Planejamento e Obras e
Serviços e a Autarquia SAEP o estudo do Programa Avançar, visando buscar
recursos para a infraestrutura de Pirassununga; 19) - Indicação nº 494/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de promover com as Secretarias Municipais de Meio
Ambiente, Planejamento e Obras e Serviços um estudo para conhecer o Projeto
“Floresta Urbana” para que o desenvolva em áreas de grandes aglomerados
populacionais na zona urbana de nosso Município; 20) - Indicação nº 495/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de instalar redutores de velocidade nas principais vias do
Município, onde a velocidade é desenvolvida acima do mínimo legal; 21) - Indicação
nº 496/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de pintar faixas
para pedestres defronte ao Cemitério Municipal, bem como, instalação de outros
sinais de trânsito, visando chamar a atenção dos motoristas para passarem pelo
local com atenção redobrada na condução de seus veículos; 22) - Indicação nº
497/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade de criar a ROMU - “Ronda Ostensiva Municipal Urbana” ou
ROMUR - “Ronda Ostensiva Municipal Urbana e Rural”; 23) - Indicação nº 498/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o Setor de Trânsito, realizar a pintura de solo, faixas
para pedestres na saída do CEFE Presidente Médici, evitando-se previsíveis
acidentes; 24) - Indicação nº 499/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente realizar a manutenção necessária no canteiro central, bem assim, a
pintura de faixas para pedestres na Avenida defronte ao CEFE Presidente Médici,
minimizando a probabilidade de acidentes; 25) - Indicação nº 500/2017, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o Setor competente construir calçadas para pedestres
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no trecho da Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes, conforme acima
esclarecido, ou que seja intimado o proprietário do terreno a fazê-lo, sob pena de
multa; 26) - Indicação nº 501/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
realizar a pintura de faixas para pedestres nas imediações do Centro de Excelência
de Ginástica Olímpica de Pirassununga “Antenor Jacinto de Souza – Sinhô”,
proporcionando maior segurança para os pedestres que desejam cruzar as ruas
naquela localidade; 27) - Indicação nº 502/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
a cobertura das arquibancadas existentes no campo e quadras do CEFE Presidente
Médici, para proporcionar melhor conforto para os torcedores que lá comparecem
quando dos jogos e partidas que ali são realizadas; 28) - Indicação nº 503/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente realizar a pintura de faixas para
pedestres no leito asfáltico nas proximidades da rotatória e Prédio da Secretaria
Municipal da Educação, evitando-se acidentes; 29) - Indicação nº 504/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar a construção de calçadas e pintura de faixas para
pedestres nas imediações das rotatórias existentes no bairro Jardim Lauro Pozzi,
dando melhores condições aos pedestres para transitarem pelo bairro e bem assim,
maior segurança quando ao atravessarem as ruas; 30) - Indicação nº 505/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente realizar as reformas necessárias
junto ao prédio onde funciona a EMAIC “Professor Daniel Caetano do Carmo”, em
atenção aos pedidos que foram realizados por contribuintes a este Vereador e que
utilizam daquele espaço público; 31) - Indicação nº 506/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o Setor competente da Municipalidade, realizar a pintura de faixas para
pedestres nas proximidades da Rotatória do Lago Temístocles Marrocos Leite,
proporcionando maior segurança para os pedestres que pretendem cruzar a via
pública de intenso movimento; 32) - Indicação nº 507/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de
promover a participação de Pirassununga junto ao Programa VidAtiva da Secretaria
de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, visando auxiliar o idoso de
baixa renda e vulnerabilidade social ou que tenha prescrição médica indicando a
prática de atividade física como medida preventiva ou curativa, no acesso à
atividade física, desportiva e de lazer; 33) - Indicação nº 508/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de
construir travessias elevadas em grandes avenidas para oferecer mais segurança
aos pedestres; 34) - Indicação nº 509/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar o
asfaltamento das estradas do Bairro Rural Monte Sião/Graminha; 35) - Indicação nº
510/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de criar provisoriamente um ponto de táxi, nas proximidades
onde se desenvolverá as festividades comemorativas da Semana Nenete da Música
Caipira, visando facilitar os contribuintes que quiserem se valer dos serviços desses
profissionais do transporte; 36) - Indicação nº 511/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de realizar
consulta e estudo para que o Município possa celebrar convênio junto a CODASP -
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Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, organismo ligado à
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, visando à
inclusão de Pirassununga no Programa Melhor Caminho/Pontos Críticos, buscando
a recuperação e manutenção das estradas rurais, melhorando também a
conservação do solo e da água; 37) - Indicação nº 512/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de instalar
lixeiras subterrâneas na área central da cidade, com pouco mais de um metro de
altura, para manter sempre limpa a região e ainda facilitar o trabalho daquelas que
recolhem os lixos; 38) - Indicação nº 513/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a
realização dos reparos necessários no leito asfáltico da Rua Eurico Neves Mello, Vila
Braz e Vila Braz II, proximidades do número 464 e do Postinho de Saúde (Unidade
de Saúde da Família), sanando as irregularidades existentes no leito carroçável; 39)
- Indicação nº 514/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de instalar placas de trânsito,
no entrocamento da Rua Siqueira Campos com o Anel Viário, educando o trânsito no
local, de conformidade e nos sentidos que se formaram, após a abertura do buraco
para manutenção da rede pelo Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP;
40) - Indicação nº 515/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, para que o Prefeito Municipal para que o mesmo suspenda o Contrato de
Comodato, efetue a revisão dele, no tocante a necessidade de exclusão da
obrigação de roçagem e capina da área de 56.205,99m², de forma a trazer o
equilíbrio econômico financeiro, sob pena, de não o fazendo, no prazo de trinta (30)
dias, ocorrer a comunicação direta ao Ministério Público, para a adoção de
providências cabíveis em defesa do patrimônio público; 41) – Pedido de Informações
n° 152/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Paulo
Eduardo Caetano Rosa, referente listagem atualizada de empregados contratados
através do Programa Saúde da Família; 42) – Pedido de Informações n° 153/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de
Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações sobre
programa de saúde dental que fornece prótese dentária e tratamento de canal; 43) –
Pedido de Informações n° 154/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano
Rosa, solicitando informações sobre suspensão do acompanhamento com
psicóloga, fonoaudióloga e psicopedagoga da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 44) - Requerimento n°
316/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2017, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que concede a Senhora Ana Francisca de Oliveira o Título de
“Cidadã Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade dos votos; 45) Requerimento n° 317/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 72/2017, de
autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar convênio
e repassar valores à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
para realização de Cirurgias Eletivas. Aprovado por unanimidade dos votos; 46) Requerimento n° 318/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito
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por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
ao portal de notícias eletrônico “Pirassunungaon.com”, que contempla as notícias
mais relevantes da cidade na área do cotidiano, agenda cultural, política e notícias
policiais. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento n° 319/2017, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Senhor Moacir Prado, o
MC “Pradão” pela realização da Roda de Violeiros. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Edson Sidinei Vick. Colocado em votação, o Requerimento nº 319/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento n° 320/2017, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos atletas
Jéssica Pereira de Godoy, Felipe Anselmo e Fábio Benini e ao treinador André
Francisco Kerr Sampaio de Souza, pelos resultados alcançados no campeonato
Monster Series, etapa Brasília. Aprovado por unanimidade de votos; 49) Requerimento n° 321/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Valdir Aparecido
Ostroshi. Aprovado por unanimidade de votos; 50) - Requerimento n° 322/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Conservatório Municipal “Cacilda Becker” pelos 48 anos de existência. Aprovado por
unanimidade de votos; 51) - Requerimento n° 323/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Asilo Nossa Senhora de Fátima,
pelo trabalho de valorização e cuidado com a pessoa idosa feito através do “Projeto
dos Sonhos”, que realiza os desejos dos idosos. Aprovado por unanimidade de
votos; 52) - Requerimento n° 324/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos empresários Fernando Lubrechet, Fabrício Lubrechet e
Pedro Siqueira, que reformaram o ambiente e inauguraram o tradicional Bar
Bodeguita. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento n° 325/2017, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações aos organizadores da “Marcha para Jesus”, que se realizou em
diversas cidades do Brasil. Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento
n° 326/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Carlos D’Avila.
Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento n° 327/2017, de autoria
dos Vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” e Natal
Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Bispo dos Santos.
Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 328/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
consignados votos de elevadas congratulações à EMEIEF “Professor Sérgio Colús”,
pela realização de sua Festa Junina na presença de seus alunos, pais e familiares.
Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento n° 329/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à empresa VPJ Alimentos, que foi

-5-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

novamente vencedora do prêmio de Melhor Produtor de Carne de Qualidade do
Brasil. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento n° 330/2017, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Jeferson Ricardo do Couto e Jospe
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a empresa Motor Trailer Brasil e
Associação Alda Miranda Matheus que realizaram um interessante evento
beneficente para em favor da entidade. Aprovado por unanimidade de votos. Logo
após, o Sr. Presidente Leonardo Francisco Sampaio de Souza consultou o 1º
Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, se haviam Vereadores
inscritos para falar no Expediente. Usou da palavra o já inscrito Vereador Vitor
Naressi Netto. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador José
Antonio Camargo de Castro, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. A seguir, usou
da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelo
Vereador José Antonio Camargo de Castro. Logo após, a já inscrita Vereadora
Luciana Batista cedeu seu tempo ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a
palavra o Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan e
Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelos Vereadores Edson Sidinei Vick e Vitor
Naressi Netto. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, aparteado pelos Vereadores
Luciana Batista, Natal Furlan, Edson Sidinei Vick e Paulo Eduardo Caetano Rosa. A
seguir, usou da palavra o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Logo após,
usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, José Antonio Camargo
de Castro, Edson Sidinei Vick e Luciana Batista. Continuando, o Sr. Presidente,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao Vice-Presidente
Vereador Edson Sidinei Vick que assumisse a direção dos trabalhos. Por fim, usou
da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Logo após, o Sr. Presidente reassumiu
os trabalhos e passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 72/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a aditar convênio e repassar valores à Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pirassununga para realização de Cirurgias Eletivas. Aprovado
por unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Decreto Legislativo nº 07/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, que concede a Senhora Ana Francisca de Oliveira o Título de “Cidadã
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade dos votos; 03) – DISCUSSÃO e
VOTAÇÃO ÚNICA do Veto Total aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº
38/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, que dispõe sobre a obrigação de empresas contratarem mão de obra
local e dá outras providências. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário que efetuasse a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação, e informou que há necessidade de maioria absoluta para rejeição do veto.
Em discussão, usaram da palavra os Vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, Paulo Eduardo Caetano Rosa, Edson Sidinei Vick e José
Antonio Camargo de Castro. Colocado em votação, o Veto Total aposto pelo Prefeito
Municipal ao Projeto de Lei nº 38/2017 foi rejeitado por unanimidade dos votos; 04) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 53/2017, de autoria do Executivo
Municipal, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
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Orçamentária de 2018 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos
votos; 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 61/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2458 – Convênio
Programa Segundo Tempo – Ministério do Esporte, na Lei Municipal nº 4.514, de 29
de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Neste
momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno solicitou a votação em bloco
dos Projetos de Lei nºs 61, 62 e 63/2017, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade dos votos. Em discussão, usou da palavra o Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 61/2017 foi aprovado por
unanimidade dos votos; 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 62/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2458
– Convênio Programa Segundo Tempo – Ministério do Esporte, na Lei nº 4.976, de
20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.
Aprovado por unanimidade dos votos; 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 63/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
269.600,00 (duzentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais), destinado a atender
abertura de nova ação nº 2458 – Convênio Programa Segundo Tempo – Ministério
do Esporte. Aprovado por unanimidade dos votos; 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 71/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa alterar dispositivos
da Lei nº 4.673, de 10 de setembro de 2014 que regula o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, conforme as normas
gerais emanadas da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Retirado
por falta de Pareceres das Comissões Permanentes. Terminada a Ordem do Dia o
Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar
na Explicação Pessoal. Não havendo Vereadores inscritos, o Sr. Presidente deu por
encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar, Jéssica Pereira de Godoy,
Analista Legislativa Secretaria, digitei a presente ata resumida, a qual é conferida
por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral da Secretaria, que, após
aprovada pelo Plenário segue devidamente assinada.
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