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Ata nº 2918 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 08 de agosto de 2017. Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezessete,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2918ª 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 2917 da Sessão Ordinária de 01 de agosto de 2017,
a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, o Sr.
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 pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Ofício nº 124/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 98/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência
de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, provenientes do programa “Voluntários Banco do Brasil” à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício
nº 125/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
99/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2559 – Aquisição de um
Veículo tipo Van para a APAE – na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de
2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
03) – Ofício nº 126/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 100/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2559 –
Aquisição de um Veículo tipo Van para a APAE – na Lei nº 4.976, de 20 de junho de
2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
04) – Ofício nº 127/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 101/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro
mil reais), destinado a atender abertura de nova ação nº 2559, relativa ao Convênio
Aquisição de um veículo tipo Van para transporte de alunos com necessidades
especiais, destinado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 05) – Ofício nº 130/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 102/2017, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação Beneficente
Instituto Vida Renovada. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 06) – Ofício SEPLAN nº 040/2017,
do Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Antonio
Carlos Félix dos Santos, solicitando Certidão de vigência da Lei Municipal nº
2.083/1990, sobre autorização ao Poder Executivo em firma convênio ou contrato
com a CDHU; 07) – Ofício GAB nº 458/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 183/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
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Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre verba e construção da Unidade de
Saúde na Rua São Francisco de Assis, Vila Santa Fé e construção da Unidade de
Saúde da Família no Jardim Itália; 08) – Convite do Comandante da Academia da
Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, para Palestra do Programa
de Fortalecimento e Formação de Valores (PFFV), que se realizou dia 08/08/2017;
09) – Ofício de José Maria de Carvalho, Documentalista e Diretor Proprietário da
Autoescola e Despachante Jato, encaminhando estudo referente a implantação do
Poupatempo no Município; 10) – Ofício do Diretor da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos da USP, Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral,
agradecendo convite e justificando ausência para Audiência Pública a ser realizada
dia 15/08/2017; 11) – Requerimento de Rosangela Rodrigues Palomo, solicitando a
estrutura remuneratória dos servidores e subsídios por cargo, do período de janeiro
até julho/2017 (E-SIC); 11) – Comunicado nº CM073329/2017, do Ministério da
Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 21.756,20; R$ 371,00; R$
22.637,80; R$ 3.193,60; R$ 61.909,00; e R$ 24.203,40; 12) – Comunicado nº
CM153284/2017, do Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$
284.636,60; 13) – Comunicado nº CM160339/2017, do Ministério da Educação e
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de
recursos financeiros no valor de R$ 371,00; R$ 61.909,00; R$ 3.193,60; R$
21.756,20; R$ 24.203,40 e R$ 22.637,80; 14) – Convite do Prefeito de Potirendaba e
Presidente da Associação dos Municípios de Araraquarense – AMA, Flávio Daniel
Alves, para o XI Congresso de Municípios do Noroeste Paulista, que realizar-se-á de
30/08 a 01/09/2017; 15) – Convite do CIEE, para Apresentação Musical “Orquestra
Instituto GPA”, que se realizará dia 11/08/2017; 16) – Convite do CIEE, para
Seminário “Ensino Médio – Situação atual e perspectivas”, que se realizará dia
24/08/2017; 17) – Informativo do Ministério do Desenvolvimento Social, sobre o
cofinanciamento do Suas (Sistema Único de Assitência Social) para gestores
municipais de Pernambuco; 18) – Informativo do Ministério do Desenvolvimento
Social, sobre as atividades do Programa Criança Feliz, no Tocantins; 19) – Boletim
Informativo da Associação Brasileira de Citricultores, edição de agosto/setembro de
2017; 20) – Convite da Escola do Legislativo, para Palestra “Arbitragem
Extrajudicial”, que se realizará em 21/08/2017; 21) – Convite da Escola do
Legislativo, para Palestra “Terceiro Setor na Administração Municipal”, que se
realizará em 29/08/2017; 22) – Convite da Escola do Legislativo, para Oficina
“Acesso à Informação”, que se realiza em 09/08/2017; 23) – Convite da Câmara
Municipal de São Paulo, para exibição do filme “Cúmplices? A Volkwagem e a
Ditadura Militar no Brasil”, que se realiza em 09/08/2017; 24) – Convite da
Masterlegis Consultoria, Assessoria e Treinamento, para o Curso “O Processo
Legislativo”, que se realizará nos dias 24 e 25/08/2017; 25) – Convite da Câmara
Municipal de São Paulo, para o Seminário “Legislativo em Debate”, que se realizou
em 07/08/2017; 26) – Comunicado 65, da Fiorilli Software, sobre as emendas
impositivas ao Orçamento Municipal; 27) – Comunicado 66, da Fiorilli Software,
sobre os pareceres do Conselho de Acompanhamento do Fundeb; 28) –
Comunicado 67, da Fiorilli Software, relativo a recomendações para a Lei
Orçamentária de 2018; 29) – Comunicado 68, da Fiorilli Software, sobre a folha de
Pagamento e despesas com pessoal na Câmara de Vereadores; 30) – Comunicado
69, da Fiorilli Software, relativo a redução da dívida líquida de curto prazo, em
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atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal; 31) – Revista da Associação Paulista
de Municípios de São Paulo, Ano IX, edição nº 66; 32) – Revista Recap, Ano 2017,
edição nº 106; 33) – Boletim da Confederação Nacional dos Municípios, edição de
julho/2017; 34) – Caderno de Agronegócio, encaminhado pelo Presidente do
Sistema FAESP/SENAR-AR/Sp, Fábio de Salles Meirelles; 35) – Informativo da
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí -ARESPCJ, edição nº 27 de julho/2017; 36) – Informativo da
Associação dos Militares Inativos e Pensionistas de Pirassununga – ASMIPIR,
edição nº 02 de abril/maio/junho de 2017. As Indicações e Pedidos de Informações a
seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 37) - Indicação nº 618/2017, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente, promover a substituição das
lâmpadas queimadas ao redor da Escola Estadual “Dr. Manoel Jacinto Vieira de
Moraes”; 38) - Indicação nº 619/2017, 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 reparos necessários na
Estrada Rural que dá acesso ao Bairro do Cascalho; 39) - Indicação nº 620/2017, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar, através de um mutirão, a
limpeza geral do Jardim Millenium; 40) - Indicação nº 621/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o Setor de Trânsito, promover a pintura no solo demarcando a parada
de estacionamento para idosos e também para motocicletas defronte ao Plano de
Saúde São Francisco; 41) - Indicação nº 622/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o setor competente promover o recapeamento da Rua Antenor Pereira, Jardim
Morumbi; 42) - Indicação nº 623/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente, realizar o recapeamento das Ruas do Jardim Bela Vista; 43) - Indicação
nº 624/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente, realizar o
recapeamento das ruas do Jardim Santo Onofre; 44) - Indicação nº 625/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente, realizar o recapeamento das ruas
do Jardim São Bento; 45) - Indicação nº 626/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o setor competente, realizar o recapeamento das ruas do Jardim América; 46) Indicação nº 627/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente,
realizar o recapeamento das ruas da Vila Industrial; 47) - Indicação nº 628/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente, realizar o recapeamento das ruas
do Jardim Europa; 48) - Indicação nº 629/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de criar calendário para
que todos os anos, no período de férias escolares, sejam realizadas pinturas de
faixas para pedestres defronte as escolas e creches da cidade; 49) - Indicação nº
630/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a pintura de
sinais de trânsito nas travessas e lombadas, nas ruas da Vila Santa Fé e outros
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bairros que fazem parte do Cerrado de Emas; 50) - Indicação nº 631/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente realizar a “operação tapa buracos”,
ou promover o recapeamento, sanando o problema de empoçamento e águas
pluviais na Rua Ceará, Jardim Kamel; 51) - Indicação nº 632/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente realizar a manutenção na Rua Piauí, Jardim
Kamel, solucionando o problema de empoçamento de águas quando das fortes
chuvas; 52) - Indicação nº 633/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade de acolher o “Projeto de
Implantação da Acupuntura na Rede Municipal de Saúde”; 53) - Indicação nº
634/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar sejam feitos os reparos no
leito asfáltico da Rua Cecílio Carlos da Silva, Jardim Carlos Gomes, promovendo o
recapeamento para sanar de vez as irregularidades e buracos; 54) – Pedido de
Informações n° 193/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando informações relativas ao funcionamento do Projeto Cidade
Digital; 55) – Pedido de Informações n° 194/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre informações de veículos, do tipo
ambulâncias, ficarem por seis meses em oficinas mecânicas e, recentemente,
retornaram ao Pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços sem a
manutenção; 56) – Pedido de Informações n° 195/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre informações de intenção de gestores do
SAEP em espalhar terras retiradas da Estrada Municipal Santina Balter, em imóvel
particular; 57) – Pedido de Informações n° 196/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, sobre a implantação na rede pública de saúde da opção por terapias
de acupuntura; 58) – Pedido de Informações n° 197/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações relativas ao afastamento
de servidores municipais, e o recebimento do vale alimentação; 59) – Pedido de
Informações n° 198/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre a realização de limpeza, aterro e terraplenagem na
obra da creche/escola que será construída no Jardim Treviso. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 60) - Requerimento n° 463/2017, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, 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 102/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação Beneficente
Instituto Vida Renovada. Aprovado por unanimidade dos votos; 61) - Requerimento
n° 464/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor João Ferreira Metzner. 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. Em seguida, o Vereador Jeferson Ricardo do Couto requereu que fosse
feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma, após o término da leitura dos
requerimentos, sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos votos. Colocado
em votação, o Requerimento nº 464/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos;
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62) - Requerimento n° 465/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Pedro de Oliveira.
Aprovado por unanimidade dos votos; 63) - Requerimento n° 466/2017, de autoria
dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Fladimir Ladcani - “Miro”. Aprovado por unanimidade dos votos; 64) Requerimento n° 467/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Odair Antonio Mancin. Aprovado por
unanimidade dos votos; 65) - Requerimento n° 468/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Simão
Horvath. Aprovado por unanimidade dos votos; 66) - Requerimento n° 469/2017, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Secretaria
Municipal de Educação, pela realização do tradicional desfile cívico militar
comemorativo aos 194 de fundação de nossa cidade. Aprovado por unanimidade
dos votos; 67) - Requerimento n° 470/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, à
Diretoria do CAIC “Dr. Eitel Arantes Dix”, e à Professora de Educação Física Silvana
Pasqualotto Bertin, pelo bonito trabalho desenvolvido por todas as escolas e
agremiações, no desfile do último dia 06 de agosto. Aprovado por unanimidade dos
votos; 68) - Requerimento n° 471/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao pirassununguense Paulo Tadeu de Oliveira,
que possui uma história de sucesso alicerçada em muito trabalho e busca do
conhecimento. Aprovado por unanimidade dos votos; 69) - Requerimento n°
472/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Santuário Senhor Bom Jesus dos Aflitos pela belíssima festa em
homenagem ao nosso Excelso Padroeiro. Aprovado por unanimidade dos votos; 70)
- Requerimento n° 473/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações votos de elevadas congratulações ao Escritório de Contabilidade
Adani, que o último dia 1º de agosto completou 31 anos de existência. Aprovado por
unanimidade dos votos; 71) - Requerimento n° 474/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Pedro Massami Kikudome, o Deputado
Pedro Kaká, interceda para que Pirassununga seja contemplada com uma
ambulância para os atendimentos de saúde. Neste momento, o Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa requereu que fosse feita somente a leitura do conteúdo de
um requerimento, e apenas os nomes dos deputados nos requerimentos seguintes
que tratam do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos. Em votação, o Requerimento nº 474/2017 foi aprovado por unanimidade dos
votos; 72) - Requerimento n° 475/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que a Excelentíssima Senhora
Deputada Federal Renata Hellmeister de Abreu, interceda para que Pirassununga
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seja contemplada com uma ambulância para os atendimentos de saúde. Aprovado
por unanimidade dos votos; 73) - Requerimento n° 476/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações votos de
elevadas congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao
Ilustríssimo Senhor Secretário de Cultura e Turismo, pelo Show Gospel com a
cantora Ludmila Ferber, em comemoração ao aniversário da cidade. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”.
Em votação, o Requerimento nº 476/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos;
74) - Requerimento n° 477/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Ana Maria de Andrade. Aprovado por
unanimidade dos votos; 75) - Requerimento n° 478/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Cristiani Alves
Piccoli Felipe. Aprovado por unanimidade dos votos; 76) - Requerimento n°
479/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Conselho
Municipal de Bem Estar Animal, que apesar do pouco tempo de existência, realiza
importes trabalhos em nossa cidade. Neste momento, o Vereador Vitor Naressi Netto
requereu que fosse feita somente a leitura do conteúdo de um requerimento, e
apenas os nomes dos indicados nos requerimentos de congratulação, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. Em votação, o Requerimento nº
479/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 77) - Requerimento n° 480/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a Fornearia Baronesa, que
reiniciou seus trabalho em um novo endereço. Aprovado por unanimidade dos votos;
78) - Requerimento n° 481/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Corpo de Bombeiros de Pirassununga, que está comemorando
21 anos de excelentes serviços em nossa cidade. Aprovado por unanimidade dos
votos; 79) - Requerimento n° 482/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a todos os atletas, técnicos e demais pessoas que representaram
Pirassununga nos 61º Jogos Regionais, uma das mais importantes competições
esportivas do calendário estadual. Aprovado por unanimidade dos votos; 80) Requerimento n° 483/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Academia de Ginástica DayFit, que está completando 7 anos de atividades.
Aprovado por unanimidade dos votos; 81) - Requerimento n° 484/2017, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Igreja Evangélica Casa
do Oleiro, que realizou um grande evento evangelístico no último dia 29 de julho. Em
discussão, usou da palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Em
votação, o Requerimento nº 484/2017 foi 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
Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Em
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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. Em seguida, usou da palavra na tribuna a já
inscrita Vereadora Luciana Batista, aparteada pelo Vereador Edson Sidinei Vick.
Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto,
aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, José Antonio Camargo de Castro e Edson
Sidinei Vick. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador Edson Sidinei Vick. Continuando, o Sr.
Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao VicePresidente Vereador Edson Sidinei Vick que assumisse a direção dos trabalhos.
Usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Neste momento, o já inscrito Vereador Natal Furlan cedeu seu tempo
ao Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Continuou com a palavra
o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Retomando os trabalhos e
não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia:
01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 102/2017, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
termo de fomento com a Associação Beneficente Instituto Vida Renovada. Neste
momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu a retirada do Projeto
de Lei por uma Sessão, sendo seu pedido rejeitado por (5x4) votos. Em seguida, o
Vereador Jeferson Ricardo do Couto requereu que fosse feita votação nominal do
Projeto, sendo seu pedido aprovado. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. A seguir,
usaram da palavra os Vereadores Edson Sidinei Vick, Vitor Naressi Netto, Jeferson
Ricardo do Couto e José Antonio Camargo de Castro. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno
que fizesse chamada nominal dos Vereadores para votação do Projeto: Edson
Sidinei Vick - sim; Jeferson Ricardo do Couto - sim; José Antonio Camargo de Castro
- sim; Luciana Batista - sim; Natal Furlan - sim; Paulo Eduardo Caetano Rosa - não;
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” - sim; Vitor Naressi Netto sim; Wallace Ananias de Freitas Bruno – sim. Logo, o Projeto de Lei nº 102/2017, foi
aprovado em 1ª e 2ª discussão por (8x1) votos; 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 76/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no Programa Orçamentário da Câmara
Municipal. Aprovado por unanimidade dos votos; 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 97/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
criação de cargo em comissão de Assessor de Secretaria e dá outras providências.
Em discussão, usaram da palavra os Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa,
Edson Sidinei Vick e Vitor Naressi Netto aparteado pelo Vereador Edson Sidinei
Vick. Em seguida, usou da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado
pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Por fim, usaram da palavra os
Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno, Luciana Batista e José Antonio
Camargo de Castro. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 97/2017 foi aprovado
por (5x4) 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 o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos Vereadores
Natal Furlan e Luciana Batista. Não havendo mais Vereadores inscritos e nada
havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. E
para constar, Jéssica Pereira de Godoy, Analista Legislativa Secretaria, digitei a
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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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