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Ata nº 2938 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 15 de fevereiro de 2018. Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2938ª
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” e Vitor Naressi
Netto. Ausente Vereador 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 2937 da Sessão Ordinária de
06 de fevereiro de 2018, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada.
Neste momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da Sessão por 10 minutos
para assinatura das proposituras e análise de novos projetos pelos Edis. Retomando
os trabalhos, o Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
solicitou ao 2° Secretário, Vereador José Antonio Camargo de Castro, 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 dos presentes.
Neste momento, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Ofício nº 012/2018, do Prefeito Municipal encaminhando os mapas que integram a
Lei Complementar nº 156, de 11 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a nova
definição ao perímetro urbano e zoneamento do Distrito Sede e atribui destinação às
áreas expandidas; 02) – Ofício nº 013/2018, do Prefeito Municipal solicitando a
retirada dos Projetos de Leis: Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre a
criação de Cargos em Comissão e Redenominação de Emprego no Quadro de
Pessoal do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, e Projeto de Lei que
visa autorizar o Poder Executivo a qualificar como organizações sociais as pessoas
jurídicas de direito provado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à
saúde, e dá outras providências; 03) – Ofício nº 014/2018, do Prefeito Municipal
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 14/2018, que visa alterar dispositivo
da Lei Municipal nº 5.202, de 29 de janeiro de 2018, que autoriza a prorrogação da
vigência do convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF,
outorgado pela Lei Municipal nº 5.081, de 9 de março de 2017. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
04) – Ofício nº 003/2018, do Comandante da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga, Anderson Dorival Rossi, apresentando os guardas civis indicados a
receber o Título de “Guarda Municipal do Ano”; 05) – Ofício nº 26/2018 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo de Prorrogação de Convênio nº 30/2018, entabulado entre o Município e a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 06) – Ofício nº 27/2018
– PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior,
encaminhando o Termo de Prorrogação de Convênio nº 31/2018, entabulado entre o
Município e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 07) –
Ofício nº 28/2018 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves
de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Prorrogação de Convênio nº 32/2018,
entabulado entre o Município e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga; 08) – Ofício nº 30/2018 – PGM, do Procurador Geral do Município,
Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração nº
15/2018, entabulado entre o Município e a Associação de Pais e Amigos dos
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Excepcionais de Pirassununga – APAE; 09) – Ofício nº 32/2018 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo de Colaboração nº 03/2018, entabulado entre o Município e a Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus (AMMA); 10) – Ofício Prov. nº 040/2018, do
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, Edinaldo Barbosa Lima,
encaminhando decisão da Comissão de Greve do Corpo Clínico, sobre paralisação
da Santa Casa a partir de 15/02/2018, até regularização das pendências de
janeiro/2018; 11) – Informativo da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão
Preto – COHAB-RP, referente à prorrogação da campanha de inadimplência; 12) –
Ofício do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, encaminhando Balancetes da Receita e Despesas referente ao mês
de janeiro/2018; 13) – Projeto de Lei nº 15/2018, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, que visa denominar de “Fernando De Bem”, a Rua 01, do loteamento
Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) – Projeto
de Lei nº 16/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa
denominar de “Theresinha Ament Mancim”, a Rua 22, do loteamento Parque Terras
de Santa Maria, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 15) – Projeto de Lei nº
17/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que visa denominar de “Antonio
Sinotti”, a Rua 09, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 16) – Revista Adani Contabilidade, edição de fevereiro e
março/2018. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados
ao Prefeito Municipal: 17) - Indicação nº 68/2018, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal nesse ano de 2018, cumpra com o
acordo celebrado com os Servidores Municipais, através do Sindicato de classe,
respeitando a data base (1º de maio), para promover o reajuste dos salários dos
servidores; 18) - Indicação nº 69/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor
competente da Municipalidade, ou através do SAEP, realizar a manutenção
necessária nos buracos existentes na Rua Ezequiel Pereira Tangerino Filho, nas
proximidades da Rotatória da USP, evitando-se previsíveis acidentes com veículos e
motociclistas; 19) - Indicação nº 70/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
Setor competente da Municipalidade, realizar a pintura de sinais de trânsito nas
imediações da Escola Washington Luis de Andrade, faixas para pedestres e ainda
pintura de solo com os dizeres “Devagar Escola” visando diminuir as condições de
previsíveis acidentes; 20) - Indicação nº 71/2018, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o Setor competente da Municipalidade, realizar o fechamento com muro
ou outro meio que impeça o acesso de usuários de droga naquele prédio
abandonado, junto ao Jardim Itália, e também executar a limpeza no local,
realizando a devida roçada do mato, proporcionando maior segurança para os
moradores e suas famílias que residem nas imediações; 21) - Indicação nº 72/2018,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o Setor competente da Municipalidade,
realizar a pintura de sinais de trânsito na esquina da Rua José Bonifácio com a Rua
Valentina de Almeida Prado Penteado, diminuindo as probabilidades de acidentes
com pedestres; 22) - Indicação nº 73/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
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Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de ampliar a rede de esgoto da Vila Santa Fé; 23) - Indicação nº
74/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de construir, na
Rua Justina Barion Borges, Jardim Millenium, um bueiro para captação das águas
pluviais; 24) - Indicação nº 75/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar que seja feito uma auditoria, pelo menos trimestralmente para se
tomar conhecimento da real necessidade do Hospital, bem assim, cientificar-se
sobre o emprego e utilização das verbas que o Município repassa para a Santa
Casa; 25) - Indicação nº 76/2018, 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 da Municipalidade, criar mais atividades para as
crianças junto ao Lago Municipal, proporcionando assim, maior utilização daquele
próprio público e ainda proporcionando lazer para as crianças de nossa cidade; 26) Indicação nº 77/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de construir, no Jardim Kamel, um
sistema de galerias de águas pluviais, evitando-se alagamentos nas residências ali
existentes; 27) - Indicação nº 78/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto
e Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
urgentemente solucionar o problema de pombos na quadra do CAIC, retirando todo
foco desses animais e risco de doenças; 28) – Pedido de Informações n° 22/2018,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre toda estrutura para o evento Projeto Natal 2017, de serviços e
locações de palco, tendas, brinquedos infláveis, equipamento de som e de
iluminação, instalação de enfeites/decoração, contratação de bandas,
refeições/lanches, realização de concursos e premiações; 29) – Pedido de
Informações n° 23/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei
Vick, solicitando informações sobre suspensão de dois certames licitatórios e a
necessidade urgente do serviço de transporte escolar; 30) – Pedido de Informações
n° 24/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
requerendo informações sobre denúncia de abuso na realização de horas extras e
refeições relativas à Semana Nenete de Música Caipira de 2017; 31) – Pedido de
Informações n° 25/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
solicitando informações referentes ao reajuste anual dos salários dos Servidores
Municipais; 32) – Pedido de Informações n° 26/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre providências
tomadas pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos para reiniciar o atendimento
de segunda à sexta-feira na APAE; 33) – Pedido de Informações n° 27/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre denúncias de despejo de entulhos no Setor denominado Pátio II.
A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador José Antonio Camargo de Castro,
que procedesse à leitura dos requerimentos: 34) - Requerimento n° 40/2018, 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 14/2018, que visa alterar dispositivo
da Lei Municipal nº 5.202, de 29 de janeiro de 2018, que autoriza a prorrogação da
vigência do convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF,
outorgado pela Lei Municipal nº 5.081, de 9 de março de 2017. Aprovado por
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unanimidade de votos dos presentes ; 35) - Requerimento n° 41/2018, de autoria
dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Maria Vitória dos Santos Pichinelli. Neste momento, o Vereador José
Antonio Camargo de Castr 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. Colocado em
votação, o Requerimento nº 41/2018 foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 36) - Requerimento n° 42/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei
Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luis Felício
Boscolo. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 37) - Requerimento n°
43/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito
por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Apparecida Cellin de Araújo. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 38) - Requerimento n° 44/2018, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor José Silva dos Reis. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 39)
- Requerimento n° 45/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de
Castro e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais cinco edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Arthur Zero Filho. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 40) Requerimento n° 46/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de
Castro e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Bloco
Campanária, pela criação do bloco carnavalesco e sucesso de seus trabalhos.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 41) - Requerimento n° 47/2018,
de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Bloco “Pinto do Meio Dia”
distribuiu animação ao som das tradicionais marchinhas, atraindo muitos foliões à
Praça Central Conselheiro Antonio Prado. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 42) - Requerimento n° 48/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio
Camargo de Castro e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Bloco dos Sujos, pela tradição do desfile na segunda-feira de Carnaval. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 43) - Requerimento n° 49/2018, de autoria
dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao
Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Cultura e Turismo, pelas diversas
atrações, dirigidas a todas as idades nos dias de carnaval. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 44) - Requerimento n° 50/2018, de autoria dos
Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Bloco Carnavalesco “Perereca da Uma” por somar
alegria na Praça Central Conselheiro Antonio Prado. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 45) - Requerimento n° 51/2018, de autoria dos Vereadores
José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
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subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Clube Pirassununga que nos dias de carnaval o ofereceu muitas
atrações a seus associados e à sociedade pirassununguense. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento n° 52/2018, 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 Artur Ascanio Hofig de Castilho. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 47) - Requerimento n° 53/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a loja 2 da Ótica Batel pela
inauguração que foi um sucesso. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 48) - Requerimento n° 54/2018, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a loja 2 da Gufi Presentes Criativos
e Divertidos pela inauguração que foi um sucesso. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 49) - Requerimento n° 55/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a loja 2 do Restaurante Mistura Fina
pela inauguração que foi um sucesso. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 50) - Requerimento n° 56/2018, 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
Carlos Alberto de Oliveira - “Gueguê”. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 51) - Requerimento n° 57/2018, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista, Edson Sidinei Vick e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais
seis edis, para que seja realizada reunião nesta Casa de Leis, para tratar sobre o
atendimento médico junto à Santa Casa de Pirassununga, na forma do artigo 26, X
da Lei Orgânica do Município, convocando o Ilustríssimo Senhor Secretário
Municipal de Saúde Dr Edgar Saggioratto a comparecer em dia designado pela
Presidência, visando esclarecer a questão suscitada. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 52) - Requerimento n° 58/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais cinco edis, para que seja feita
retirada do Requerimento nº 922/2017, tendo em vista nova propositura elaborada
com o mesmo fim e com maior abrangência. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 53) - Requerimento n° 59/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan,
e subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Cauê Macris interceda por nossa cidade junto ao Governo Estadual para que sejam
destinados recursos, principalmente, emendas parlamentares a serem aplicadas no
recapeamento do Jardim Veneza. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 54) - Requerimento n° 60/2018, 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 ao Pastor Elias Rodrigues
Dias pelo trabalho como Presidente das Assembleias de Deus - Ministério Madureira
- Campo de Pirassununga e Região. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 55) - Requerimento n° 61/2018, 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 a Igreja Betel de
Pirassununga que encaminhou mais de 50 jovens a um Acampamento de Carnaval
realizado. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 56) - Requerimento n°
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62/2018, 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 a Assembleia de Deus - Ministério Madureira que
encaminhou mais de 150 jovens a um Acampamento de Carnaval realizado.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 57) - Requerimento n° 63/2018,
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 ao Pastor Ailson de Souza pelo excelente trabalho à frente do
Conselho de Pastores de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 58) - Requerimento n° 64/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Associação Alda Miranda Matheus (AMMA) que ofereceu muitas
atrações com seu Carna AMMA, evento beneficente para atrair fundos aos trabalhos
dessa importante entidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 59) Requerimento n° 65/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
ao tradicional comércio de caldo de cana do Senhor Antônio Luiz Scagião, o “Vô
Nico” completou 34 anos de existência. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 60) - Requerimento n° 66/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio
Camargo de Castro e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
Escola de Samba “Tio Zé e Turma da Saideira” que foi às ruas com muito amor e
samba no pé, transmitindo muita alegria à população. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Logo após, o Sr. Presidente Leonardo Francisco Sampaio de
Souza consultou o 2º Secretário, Vereador José Antonio Camargo de Castro, se
haviam Vereadores inscritos para falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o
já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. 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 pela Vereadora Luciana Batista. A seguir,
usou da palavra na tribuna o já inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado
pela Vereadora Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Neste,
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. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 14/2018 que visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº 5.202, de 29 de janeiro
de 2018, que autoriza a prorrogação da vigência do convênio celebrado com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução
do Programa Saúde da Família – PSF, outorgado pela Lei Municipal nº 5.081, de 9
de março de 2017. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 02) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 10/2017, de autoria dos
Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Vitor Naressi Netto, visa autorizar o Poder
Executivo a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em áreas
públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica, de
iluminação pública e outros, que venham a utilizar, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei Complementar nº 11/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa
alterar a Lei Complementar n° 81/2007, que instituiu o Código Tributário Municipal.
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Retirado por falta de pareceres das Comissões Permanentes; 04) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 08/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, visa denominar de “Faustino de Toledo”, a Rua
04, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 05) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 09/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
visa denominar de “Rosa Lindman Carvalho”, a Rua 14, do loteamento Parque
Terras de Santa Maria, neste município. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 10/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, visa denominar de “Pedro Brunelli”, a Rua 15,
do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 11/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, visa denominar de “Roque
Bono”, a Rua 05, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 12/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, visa
denominar de “Natal Batista”, a Rua 12, do loteamento Parque Terras de Santa
Maria, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 09) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 13/2018, de autoria do Vereador Natal
Furlan, visa denominar de “Orlando Pegoraro Filho”, a Rua 06, do loteamento
Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 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. Dispensaram o uso
da palavra os inscritos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. 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 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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