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Ata nº 2912 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 27 de junho de 2017. Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2912ª 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 2911 da Sessão Ordinária de 20 de junho
de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. A seguir, 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.
Neste momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da Sessão por 5 minutos para
coleta de assinaturas nas proposituras. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº 091/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 73/2017, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus - AMMA e dá outras providências,
visando a execução do “Projeto AMMA FITNESS”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício
nº 0140/2017, do Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em atenção à
Indicação nº 493/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre
estudo do Programa Avançar, visando buscar recursos para a infraestrutura de
Pirassununga; 03) – Ofício GAB nº 361/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 138/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
solicitando informações sobre colocação de um poste de energia elétrica na Rua
São Joaquim, Vila Santa Fé; 04) – Ofício GAB nº 362/2017, do Prefeito Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 140/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, sobre modificação da mão de direção da Rua Cuiabá, bairro Vila
Belmiro; 05) – Ofício GAB nº 363/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 134/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson
Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente ao repasse de verbas do
convênio para “Associação Beneficente Instituto Vida Renovada”; 06) – Ofício GAB
nº 364/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
139/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre
implantação de prontuário eletrônico dos pacientes nas Unidades de Saúde do
Município; 07) – Ofício GAB nº 372/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 135/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, referente a professores substitutos da Rede Municipal de Educação; 08) –
Ofício GAB nº 373/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 142/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei
Vick, referente às solicitações protocolizadas desde 01 de abril de 2017 até a data
presente, dos munícipes; 09) – Ofício GAB nº 381/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 133/2017, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, referente ao valor que foi praticado para aluguel do
espaço do Lago Municipal “Temístocles Marrocos Leite” e arrecadação para a
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realização do 2º Food Truck; 10) – Ofício nº 108/17, do Presidente da OAB 9ª
Subseção Pirassununga, Sidney Sebastião Landgraf, informando sobre alteração de
data para comparecerem ao Tribunal de Justiça, para o dia 25 de julho às 15h30,
para pleitear a ampliação do fórum local; 11) – Ofício do Presidente da Corporação
Musical Pirassununguense, Luís Carlos Simão, convidando para o Concerto de
Inverno, a realizar-se dia 30/06/2017, às 20h no Centro de Convenções “Prof. Dr.
Fausto Victorelli”; 12) – Ofício do Deputado Estadual Barros Munhoz, sobre os
Projetos de Lei nº 57/2017, que versa sobre o ICMS, e Projeto de Lei nº 253/2017,
que dispõe sobre o Programa de Parcelamento de Débitos – PPD relativos ao IPVA,
ITCMD, taxas e outros débitos, ambos de autoria do Governador do Estado; 13) –
Ofício do Presidente da Câmara Municipal de Marília, Wilson Alves Damasceno,
referente ao Requerimento nº 660/2017, do vereador Delegado Wilson Damasceno,
solicitando ao Governador envio de Projeto de Lei à Assembleia Legislativa sobre a
isenção do ICMS, aos representantes comerciais quando da aquisição de veículos
automotores; 14) – Ofício da Câmara de Vereadores de Piracicaba, convidando para
o I Encontro das Escolas do Legislativo e Contas do Estado de São Paulo –
Regional Piracicaba, que se realizou dia 24/06/2017; 15) – Convite da Escola
Paulista de Contas Públicas, para o Seminário Educação, realizado dia 29/06/2017;
16) – Ofício do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”,
requerendo cópia da gravação do áudio, apenas da parte em que usou da palavra,
na Sessão Ordinária de 20/06/2017; 17) – Ofício do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, requerendo cópia da gravação do áudio e vídeo da Sessão Ordinária de
20/06/2017; 18) – Convite do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS,
para VII Conferência Municipal de Assistência Social de Pirassununga, “Garantia de
Direitos e Fortalecimento do SUA”, a ser realizado nos dias 28 e 29/06/2017; 19) –
Convite da Escola do Legislativo de Piracicaba, para Palestra “Conheça os riscos da
Internet”, a ser realizada no dia 05/07/2017; 20) – Publicação do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, informando sobre Processo TC-000611/010/11; 21) –
Convite do Instituto de Estudos Municipais, para curso de “Gestão de Facebook e
Instagram para Administração Pública”, a ser realizado nos dias 21 e 22/08/2017;
22) – Informativo do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, sobre
lançamento da Hashtag #SuasPorDireitos; 23) – Convite do CIEE – Centro de
Integração Empresa-Escola, para o Festival de Cinema Italiano, realizado no dia
29/06/2017. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados
ao Prefeito Municipal: 24) - Indicação nº 516/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de realizar a
limpeza necessária na área localizada defronte a Unidade de Saúde da Família,
USF “Roque de Mattia”, localizada na Rua Antônio Del Nero, até a Rua Paulo
Limoeiro, dando um melhor aspecto para o local e evitando a criação de insetos
peçonhentos que colocam em risco a saúde dos moradores daquela localidade; 25) Indicação nº 517/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a colocação de grades ou
outro meio para barrar a entrada de vândalos, pelos buracos existentes no muro do
Cemitério, área norte, no período noturno, minimizando as probabilidades de furtos
que estão ocorrendo junto aos túmulos existentes; 26) - Indicação nº 518/2017, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar a Guarda Municipal, nesse mês de férias,
quando a soltura de pipas é mais comum, intensificar a fiscalização e apreensão das
pipas que estão munidas com a linha cortante (cerol); 27) - Indicação nº 519/2017,
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de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de realizar a contratação de um Engenheiro de Trânsito que
iria organizar e dar a correta direção do tráfego de veículos em nossa cidade,
economizando assim tintas e outros materiais que são utilizados na pintura das ruas;
28) - Indicação nº 520/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o DEMUTRAN
(DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), promover estudos e instalar os
sinais de trânsito necessários para orientar os motoristas que trafegam na Rua Dr.
Moretz Shons, cruzamento com as Ruas XV de Novembro e Coronel Franco; 29) Indicação nº 521/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de construir calçadas na Rua José
Carlos Leme Franco Guimarães, dando maior segurança para os pedestres que
transitam por aquela localidade, área pertencente ao Município, nas proximidades da
Rotatória que dá acesso ao Jardim Treviso; 30) - Indicação nº 522/2017, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o Setor competente realizar os serviços necessários na
praça do Jardim Olympio Felício, promovendo a limpeza geral, corte de matos e
pinturas; 31) - Indicação nº 523/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo
de Castro, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
setor competente realizar a pintura de solo, “PARE”, no cruzamento das Ruas Bom
Jesus com a Rua Major Feliciano, Bairro Vila Steola, proporcionando maior
segurança para os motoristas que transitam pela localidade; 32) - Indicação nº
524/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de ordenar a limpeza do terreno da
Rua Eunildo Cremonesi, Jardim Limoeiro, ao lado do número 566, bem assim,
ordene a notificação do proprietário para que realize ou custeie a limpeza efetuada
pelo Poder Público, e promova a manutenção frequente de seu imóvel; 33) Indicação nº 525/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o Setor competente, realizar a pintura nas lombadas existentes nas ruas
da cidade, proporcionando maior visibilidade para os motoristas de suas existências
e também com a finalidade de prevenir acidentes; 34) - Indicação nº 526/2017, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
realizar os serviços necessários, promovendo a limpeza geral, corte de matos e
pinturas, no Bairro Jardim Millenium; 35) - Indicação nº 527/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente realizar a pintura de solo para orientar os
motoristas quando em trânsito com seus conduzidos, pelo cruzamento das Ruas
José Bonifácio, com a Rua Pedro de Camargo Neves, indicando a mão de
preferência; 36) - Indicação nº 528/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de criar um Museu
do Esporte em nosso Município; 37) – Pedido de Informações n° 155/2017, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, referente a informações sobre as
exonerações e contratações de cargos comissionados, pela atual Administração; 38)
– Pedido de Informações n° 156/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, referente recapeamento de qualidade ou operação tapa
buracos na região dos bairros Jardim do Lago, Parque dos Eucaliptos, Jardim
Cidade Nova e Jardim Europa; 39) – Pedido de Informações n° 157/2017, de autoria
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do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a falta de
manutenção do leito asfáltico das vias públicas no Bairro Vertentes do Mamonal; 40)
– Pedido de Informações n° 158/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, a respeito de informações sobre importe de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais) para a aquisição de massa asfáltica; 41) – Pedido de
Informações n° 159/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre o Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR). A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 42) - Requerimento n°
331/2017, de autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Methner. Neste momento, o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a
leitura dos nomes dos Vereadores autores, e dos falecidos que estão recebendo
homenagem póstuma nesta Sessão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. A seguir, foi colocado em votação o Requerimento n° 331/2017, o qual foi
aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento n° 332/2017, de autoria de
todos os Edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações as
Senhoras Maria de Lurdes da Silva e Ivonete Aparecida da Silva, moradoras da Vila
Santa Fé, que realizaram a tradicional festa junina gratuita no Bairro. Aprovado por
unanimidade dos votos; 44) - Requerimento n° 333/2017, de autoria dos Vereadores
Jeferson Ricardo do Couto e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais
cinco edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações às
equipes vencedoras do Campeonato Municipal de Futebol Sênior “Convênios Card”.
Aprovado por unanimidade de votos; 45) - Requerimento n° 334/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações aos atletas, professores e
técnicos pirassununguenses que participaram da 21ª edição dos Jogos Regionais do
Idoso (JORI), que aconteceu na cidade de Lins, entre os dias 22 a 25 de junho.
Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento n° 335/2017, de autoria
dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Edson Sidinei Vick, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Paróquia Santa Rita de Cássia, que realizou um evento político-cultural para debates
e fomento de discussão entre a população. Aprovado por unanimidade de votos; 47)
- Requerimento n° 336/2017, 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 Rotary Clube de Pirassununga que realizou, em 23 de
junho, a solenidade de passagem de sua Diretoria. Aprovado por unanimidade dos
votos; 48) - Requerimento n° 337/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que o Senhor
Deputado Estadual João Carlos Caramez interceda por Pirassununga, visando
destinar o importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para a aquisição de um
caminhão cesto, proporcionando mais segurança aos servidores responsáveis pela
manutenção de praças e jardins. Aprovado por unanimidade dos votos; 49) Requerimento n° 338/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que o Senhor Deputado Estadual
João Carlos Caramez interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a aquisição de um caminhão
lixo, para atendimento dos serviços de coleta em novos bairros da cidade. Aprovado
por unanimidade dos votos; 50) - Requerimento n° 339/2017, de autoria do Vereador
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Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para
que o Senhor Deputado Estadual Roberto Massafera interceda por Pirassununga,
visando destinar o importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a
aquisição de um caminhão lixo, para atendimento dos serviços de coleta em novos
bairros da cidade. Aprovado por unanimidade dos votos; 51) - Requerimento n°
340/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais nove edis, para que o Senhor Deputado Estadual Roberto
Massafera interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$200.000,00
(duzentos mil reais) para a aquisição de um caminhão cesto, proporcionando mais
segurança aos servidores responsáveis pela manutenção de praças e jardins.
Aprovado por unanimidade dos votos; 52) - Requerimento n° 341/2017, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete
edis, para que o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo,
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho se digne enviar à Assembleia Legislativa do
Estado Projeto de Lei para concessão de isenção do Imposto Sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), aos representantes
comerciais quando da aquisição de veículos automotores. Aprovado por
unanimidade dos votos; 53) - Requerimento n° 342/2017, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Vitor Naressi Netto, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Câmara Municipal de Piracicaba, pela realização do I Encontro das Escolas do
Legislativo e Contas do Estado de São Paulo – Regional Piracicaba. Aprovado por
unanimidade dos votos; 54) - Requerimento n° 343/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Luiz Carlos de Lima - “Guego”. Aprovado por unanimidade de votos; 55) Requerimento n° 344/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Jonathan Aparecido
Alves Matoso. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 345/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais
sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Paulo Baptistella. Aprovado por unanimidade de votos; 57) Requerimento n° 346/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Bruno
Fernandes do Prado. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento n°
347/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Colégio John Kennedy pela realização de sua
tradicional festa junina entre os dias 23 e 24 de junho. Aprovado por unanimidade de
votos; 59) - Requerimento n° 348/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que o Deputado
Federal Vanderlei Macris interceda por Pirassununga, junto ao Ministério das
Cidades, gestora do Programa “Avançar Cidades”, visando contemplar nossa cidade
com recursos desta ação do Governo Federal. Aprovado por unanimidade de votos;
60) - Requerimento n° 349/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito edis, para que seja
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transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Eufrosina das Dores Siqueira. Aprovado por unanimidade de votos; 61) Requerimento n° 350/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Indústria Müller de Bebidas, que de acordo com o ranking da revista The Millonaires
Club, em sua edição 2017, a Cachaça 51 segue como a maior marca de cachaça
global e a principal brasileira entre os destilados mais vendidos no planeta. Aprovado
por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n° 351/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Henrique Felippe
Rodrigues. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento n° 352/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito
edis, para que o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo,
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho se digne enviar à Assembleia Legislativa do
Estado Projeto de Lei autorizando o parcelamento de dívidas de tributos estaduais
para aumentar a arrecadação dos cofres públicos e ainda permitir a regularização do
contribuinte devedor. Aprovado por unanimidade dos votos; 64) - Requerimento n°
353/2017, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja transferida a sessão
ordinária programada para o dia 25 de julho de 2017 (terça-feira), para o dia 24 de
julho de 2017 (segunda-feira), mantendo o mesmo horário de início às 20 horas.
Aprovado por unanimidade dos 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 na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos
Vereadores Vitor Naressi Netto e Luciana Batista. 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. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Em seguida, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelo
Vereador Natal Furlan. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador Edson Sidinei Vick. Logo após,
usou da palavra o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto, aparteado pelos
Vereadores Natal Furlan, Jeferson Ricardo do Couto e Edson Sidinei Vick.
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. Logo após, o Sr. Presidente
reassumiu os trabalhos e passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA 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. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 61/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 02 ) –
SEGUNDA 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
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Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Aprovado por
unanimidade dos votos; 03) – SEGUNDA 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; 04) – 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. Aprovado por
unanimidade dos votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Usou
da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos
Vereadores Natal Furlan, Luciana Batista, Vitor Naressi Netto e Wallace Ananias de
Freitas Bruno. Não havendo mais 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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