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Ata nº 2940 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 27 de fevereiro de 2018. Ao vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil
e dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2940ª 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 2939 da Sessão Ordinária de 20 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 pelos Edis. Retomando os trabalhos, o Sr.
Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho 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 dos presentes. Neste
momento, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº
015/2018, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que visa definir a
prática da capina química no perímetro urbano do município de Pirassununga,
Estado de São Paulo. Devolvido ao Poder Executivo para atendimento do art. 31, §
1º, X da LOM; 02) – Ofício do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Manoel de Queiroz Pereira Calças, transmitindo decisão do Acórdão prolatado nos
autos de Direta de Inconstitucionalidade nº 2178420-03.2017.8.26.0000; 03) – Ofício
nº 016/2018, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
25/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais, no valor de R$ 1.555.146,75, garantindo a
manutenção dos serviços educacionais prestados aos alunos com deficiência,
favorecendo o desenvolvimento dos objetivos educacionais e a continuidade das
atividades oferecidas pela instituição. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 04) – Ofício da Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, Patrícia Fernandes, informando sobre realização de
reunião extraordinária para prestação de contas referentes ao 2º e 3º quadrimestres
de 2017, e encaminhando referida ata; 05) – Ofício nº 35/2018 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo de Colaboração nº 11/2018, entabulado entre o Município e a União Espírita
de Pirassununga; 06) – Ofício nº 36/2018 – PGM, do Procurador Geral do Município,
Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração nº
06/2018, entabulado entre o Município e o Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa
Senhora de Fátima; 07) – Ofício nº 37/2018 – PGM, do Procurador Geral do
Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de
Colaboração nº 08/2018, entabulado entre o Município e a ASA 2 - Associação Sócio
Ambiental Sementes do Amanhã; 08) – Ofício nº 38/2018 – PGM, do Procurador
Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de
Colaboração nº 07/2018, entabulado entre o Município e a ANDE; 09) – Ofício nº
39/2018 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo
Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração nº 13/2018, entabulado entre o
Município e o Centro Pirassununguense de Assistência à Infância – CPAI; 10) –
-1-

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

Ofício nº 40/2018 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves
de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração nº 05/2018, entabulado
entre o Município e o Lar de Transição – Casa da Fraternidade; 11) – Ofício SMMA
nº 006/2018, do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Valdir Rosa,
dispensando a realização de “Laudo de Vistoria” solicitado por esta Casa de Leis,
por meio do Ofício nº 00002/2018-SG, que solicita análise das árvores defronte o
prédio da Câmara Municipal para realização de poda nas copas; 12) – Ofício nº
046/2018, do Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em relação as
Indicações nºs 56 e 60/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, sobre construção de bueiro para
captação das águas pluviais, na Rua Justina Barion Borges, Jardim Millenium, e ao
lado do campo de futebol, no Jardim Kamel; 13) – Ofício SLTCG nº 25/2018, da
Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, em atenção ao
Requerimento n° 202/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Natal
Furlan, solicitando inclusão no cronograma de obras a Rodovia SP 201 Prefeito
Euberto Nemésio Pereira de Godoy, para que receba benfeitorias necessárias; 14) –
Ofício nº 02/2018/CE, da Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Senadora Lúcia Vânia, registrando recebimento de Requerimento n° 771/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, referente à Moção de
Repúdio sobre decisão do Ministério da Educação que autoriza a abertura de
graduação da área da saúde em modalidade 100% à Distância (EaD); 15) – Ofício
do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Tenente Coronel de
Cavalaria André Sá e Benevides Arruda, em agradecimento ao Requerimento n°
10/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, consignando
congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado pela solenidade de
passagem de Comando; 16) – Convite do Comandante da Academia da Força
Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, para Palestra do Programa de
Fortalecimento e Formação de Valores (PFV), que se realizou em 27/02/2018; 17) –
Convite do Santuário Diocesano Senhor Bom Jesus dos Aflitos, para a Celebração
Eucarística de posse de seu novo Pároco Reitor, o Reverendíssimo Padre Vilson Ap.
Pereira Júnior, a qual se realizará em 04/03/2018; 18) - Projeto de Lei nº 26/2018, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que visa denominar de “Raul Tognolo”, a
Rua 11, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 19) - Projeto de Lei nº 27/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, que visa denominar de “Luiz Cezar Zero”, a Rua 23, do
loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
20) – Projeto de Lei nº 28/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, que visa
denominar de “Noel Martins”, a Rua 16, do loteamento Parque Terras de Santa
Maria, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Projeto de Lei nº 29/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que visa denominar de “Maria Apparecida
Benedicto Franceschini”, a Rua 19, do loteamento Parque Terras de Santa Maria,
neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 22) – Projeto de Lei nº 30/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de “Brian Willian
Muniz Nascimento”, a Rua 20, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
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para darem os pareceres; 23) – Ofício do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
requerendo cópia reprográfica dos Pedidos de Informações nºs 106, 208, 306, 255 e
273/2017, assim como as respostas enviadas pelo Poder Executivo, para fins de
conhecimento; 24) – Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro,
requerendo a retirada do Projeto de Lei nº 23/2018, de sua autoria, que visa
denomina via pública de “Tereza de Jesus Oliveira Tolentino”; 25) – Ofício do
Vereador Vitor Naressi Netto, requerendo a retirada do Projeto de Lei nº 20/2018, de
sua autoria, que visa denomina via pública de “José de Castro – Buti”; 26) –
Informativo da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, edição nº 29, dezembro/2017; 27) – Convite da
Masterlegis Consultoria, Assessoria e Treinamentos para o 8º Encontro Nacional de
Vereadores, a realizar-se nos dias 20, 21 e 22/03/2018. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 28) - Indicação nº
91/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, e/ou
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, realizar a dedetização das redes
de esgoto, nos bairros Jardim Veneza, Jardim Itália e adjacências; 29) - Indicação nº
92/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de construir uma ciclovia desde a Avenida
Painguás, defronte a FATECE até a ponte da Rua Duque de Caxias Norte; 30) Indicação nº 93/2018, 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 das Ruas Santa
Catarina e Rua Rio de Janeiro, orientando os motoristas no local, bem assim,
realizar a poda de galhos de uma árvore que estão atrapalhando a visão dos
motoristas que transitam por aquela área; 31) - Indicação nº 94/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filh, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de construir uma travessia elevada e/ou faixa de pedestres
na Avenida Padra Antonio Van Ess, defronte às empresas Brapira, Diselp, Tertulia e
Berreta Pneus; 32) - Indicação nº 95/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade, realizar a pintura da lombada existente na Rua
Duque de Caxias Norte, proximidades da Escola Liceu Vivere; 33) - Indicação nº
96/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
realizar limpeza geral da área pertencente ao Município, localizada na Rua
Professora Magalí Estela Viotto Gonçalves, Jardim Treviso; 34) - Indicação nº
97/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o Setor competente da Municipalidade,
realizar o recapeamento da Rua Antonio Duarte de Oliveira, Jardim Brasília; 35) Indicação nº 98/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Wallace Ananias
de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade, realizar os reparos necessários
na Ponte da Vicinal Ricieri Scatolin; 36) - Indicação nº 99/2018, 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, realizar a instalação de sinais de trânsito e pintura de solo na Rua
Dr. Ivo Xavier Ferreira, Vila São Pedro; 37) - Indicação nº 100/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
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Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor competente da
Municipalidade, realizar a instalação de sinais de trânsito e pintura de solo nas ruas
do Jardim Millenium; 38) - Indicação nº 101/2018, 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,
instalar redutores de velocidade na Avenida Seis de Agosto; 39) - Indicação nº
102/2018, 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, realizar a notificação dos contribuintes
proprietários de imóveis na Rua David dos Santos Figueiredo, Jardim Kanebo, para
que construam calçadas defronte seus imóveis; 40) - Indicação nº 103/2018, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar que as senhas para
atendimento junto ao Posto de Saúde da Vila São Pedro, sejam entregues no dia
anterior no período da tarde, evitando que pessoas compareçam no dia do
atendimento e não são atendidas, devido o esgotamento das consultas; 41) Indicação nº 104/2018, 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, realizar campeonato de futebol
para as crianças na faixa de idade de 10 a 14 anos, convocando as Associações de
Bairros para ajudarem na organização do torneio; 42) - Indicação nº 105/2018, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade, realizar campeonato de futebol
para as crianças na faixa de idade de 10 a 14 anos, convocando as Associações de
Bairros para ajudarem na organização do torneio; 43) - Indicação nº 106/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade
providencie a manutenção da área verde existente na Rua Domingos Devitte, Jardim
Santa Rita, realizando a poda de grama, limpeza geral, construção de calçadas e
instalação de iluminação pública; 44) - Indicação nº 107/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar
limpeza geral nos terrenos existentes no final da Rua Júlio Barbirato, Jardim Carlos
Gomes, bem como, retirar o tronco de árvore que está atrapalhando os pedestres,
pois está localizado sobre a calçada; 45) - Indicação nº 108/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de determinar que o loteador do atual Bairro Terra Azul, construa
calçadas (passeio público) entre esse bairro e o Jardim das Laranjeiras, contendo,
no mínimo, 2 metros de largura; 46) – Pedido de Informações n° 35/2018, de autoria
dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações sobre
Contrato Público nº 140/2017, referente a locação do imóvel sito à Rua Francisco
Esperança, nº 752; 47) – Pedido de Informações n° 36/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações sobre equipamentos que estão
danificados no Centro de Atendimento Médico (CEM); 48) – Pedido de Informações
n° 37/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
informações referentes aos repasses de verbas para Santa Casa de Misericórdia
Pirassununga no ano de 2017; 49) – Pedido de Informações n° 38/2018, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações referente ao Auxílio
-4-

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

Financeiro destinado aos Municípios; 50) – Pedido de Informações n° 39/2018, de
autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Vitor Naressi Netto, solicitando
informações sobre pagamento das horas extraordinárias aos motoristas da
Prefeitura Municipal; 51) – Pedido de Informações n° 40/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
decisões judiciais, apontando desvio de função de servidores recebidas pela
Prefeitura Municipal nos anos de 2017 e 2018; 52) – Pedido de Informações n°
41/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre a infestação de pombos na quadra do CAIC; 53) – Pedido de
Informações n° 42/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei
Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre veículos que
ingressaram recentemente na Municipalidade, para uso da Secretaria Municipal de
Saúde e Guarda Civil Municipal; 54) – Pedido de Informações n° 43/2018, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas
Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações sobre
função/emprego e salário recebido por cada empregado da Santa Casa de
Pirassununga; 55) – Pedido de Informações n° 44/2018, de autoria do Vereador
Natal Furlan, solicitando informações referente a convênio firmado com o Ministério
da Saúde para ampliação da Unidade de Saúde do Jardim Roma; 56) – Pedido de
Informações n° 45/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, solicitando
informações referente a convênio firmado no ano de 2014, para aquisição de
materiais permanentes e equipamentos para Unidade de Saúde do Jardim Kamel;
57) – Pedido de Informações n° 46/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações sobre servidores ocupantes de cargos de
comissão da Municipalidade; 58) – Pedido de Informações n° 47/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre
propriedade da Municipalidade no Bairro Orlando dos Santos ao final da Rua
Estevam Gomes Machado Júnior, Jardim Santa Rita; 59) – Pedido de Informações
n° 48/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando
informações sobre regulação municipal sobre o tamanho mínimo para o loteador
construir a calçada (passeio) público para a criação do novo bairro; 60) – Pedido de
Informações n° 49/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre o Jardim Santa Rita, com discriminação dos lotes,
áreas institucionais, áreas verdes, áreas de lazer e áreas esportivas. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 61) - Requerimento n° 77/2018, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, e subscrito pelos Vereadores Luciana Batista, Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para criação de uma Comissão
Especial de Inquérito para apurar os fatos de: funcionamento do setor de
informática, emissão de notas fiscais, recolhimentos de tributos, regularidade de
sistemas, contratação e cumprimento de contrato, objeto do contrato público nº
135/17, tendo como contratada SISVETOR INFORMÁTICA LTDA. Neste momento, o
Sr. Presidente fez uso da palavra: “Por força da alteração do inciso III, § 3º, artigo 62
do Regimento Interno, alterado pela Resolução nº 186/2011, declaro aberta a
Comissão Especial de Inquérito, objeto do requerimento apresentado nesta data,
que preencheu os requisitos do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e artigo 43 do
Regimento Interno com a assinatura de um terço dos membros. Nos termos do § 3º,
artigo 43 do Regimento Interno, informo que a Comissão será composta de três
membros, sendo um Presidente, um Relator e um Membro. Em obediência ao
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requisito de proporcionalidade, artigo 16, inciso XII e artigo 32, § 1º do Regimento
Interno, nomeio os Vereadores Edson Sidinei Vick (PROS), por ser autor do projeto e
pela proporcionalidade de partidos; pelo PSDB o Vereador José Antonio Camargo de
Castro; e pelo PMDB o Vereador Vitor Naressi Netto, devendo dentro do organismo
elegerem o Presidente e Relator por votação. Concedo o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por até mais a metade,
obedecendo no mais o que define o artigo 43 e seguintes do Regimento Interno”. 62)
- Requerimento n° 78/2018, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto
de Lei nº 25/2018, de autoria do Prefeito Municipal, visa autorizar o Poder Executivo
a conceder subvenção à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no valor
de R$ 1.555.146,75, garantindo a manutenção dos serviços educacionais prestados
aos alunos com deficiência, favorecendo o desenvolvimento dos objetivos
educacionais e a continuidade das atividades oferecidas pela instituição. Neste
momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita
somente a leitura do primeiro e ultimo parágrafo dos requerimentos, e os nomes dos
Vereadores autores, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Colocado em votação, o Requerimento nº 78/2018 foi aprovado por unanimidade de
votos; 63) - Requerimento n° 79/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelas
excelentes atrações para o circuito cultural 2018 em valorização da cultura caipira
tradicional. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento n° 80/2018, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Dia
Internacional do Maçon, no último dia 22 de fevereiro. Aprovado por unanimidade de
votos; 65) - Requerimento n° 81/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio
Camargo de Castro e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Mônica Gonçalves da Silva. 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. Colocado em votação, o Requerimento nº 81/2018 foi aprovado por
unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 82/2018, de autoria dos Vereadores
José Antonio Camargo de Castro, 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 Daniel Coelho Rosim. Aprovado por
unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 83/2018, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Edson Sidinei Vick, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
novo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, Senhor
Edimir Donizetti Vick. Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n°
84/2018, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Diretor do PROCON de
Pirassununga, Valdemir Bertin, pelo excelente trabalho realizado. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 85/2018, de autoria dos Vereadores
-6-

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

Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Loja Amélia Sucos e Vitaminas
pela inauguração que foi um sucesso. Aprovado por unanimidade de votos; 70) Requerimento n° 86/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Loja Girassol Modas pela inauguração que foi um
sucesso. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento n° 87/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais
oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Loja
Becker’s Fast and Fries pela inauguração que foi um sucesso. Aprovado por
unanimidade de votos; 72) - Requerimento n° 88/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Farmácia Farma Ponte pela
inauguração que foi um sucesso. Aprovado por unanimidade de votos; 73) Requerimento n° 89/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Supermercado Fonseca pela inauguração que foi um
sucesso. Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 90/2018, de
autoria dos Vereadores Natal Furlan e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito
por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Deputado Estadual
Cauê Macris interceda por Pirassununga junto ao Governo Estadual, visando a
destinação de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para recapeamento
asfáltico das ruas: Avenida das Nações, Zona Norte, e as ruas do Jardim Residencial
Rio Verde. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 91/2018, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos alunos Richard
Bernetti Fowler, Matheus Henrique de Moraes Barbirato, Eduardo Lamim Fernandes
e Guilherme Abraão Cunha da Luz, pelas excelentes colocações na Olimpíada
Brasileira de Robótica. Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n°
92/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais
nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Dr.
Alfredo Monteiro Filho pelo lançamento de sua nova obra literária, “Um Acervo de
Contos”. Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 93/2018, de
autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Luciana Batista, e subscrito
por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Maria Pereira de Melo. Aprovado por
unanimidade de votos; 78) - Requerimento n° 94/2018, de autoria dos Vereadores
Paulo Eduardo Caetano Rosa, Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por
mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Sylvia Carlindo Braga de Assis. Aprovado por
unanimidade de votos; 79) - Requerimento n° 95/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Assembleia de
Deus, Ministério Belém, pelo excelente trabalho social que desenvolve
continuamente em nossa cidade, como a Cruzada Evangélica realizada no último dia
24 de fevereiro. Em discussão, usou da palavra o Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”. Colocado em votação, o Requerimento nº 95/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento n° 96/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
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mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
presidente e vice-presidente da Associação Pirassununguense dos Aposentados de
(APA), Senhores João Batista Barone e Ioshiro Ohtsubo pelo trabalho realizado em
prol de nossa comunidade. Aprovado por unanimidade de votos; 81) - Requerimento
n° 97/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Fiat Viviane
que está lançando o novo veículo da marca, Cronos de forma simultânea com as
concessionárias Fiat de todo o Brasil. Aprovado por unanimidade de votos; 82) Requerimento n° 98/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
a 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga que realizou o sonho de
Guilherme Oliveira Costa da Silva, que completou 4 anos no último dia 19 de
fevereiro. Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento n° 99/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Professor Rogério Luiz
Cardoso, dono do empreendimento Pirasociety, um espaço esportivo para aluguel de
quadra e para aulas esportivas. Aprovado por unanimidade de votos; 84) Requerimento n° 100/2018, 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 Maria de Lourdes Gallan Batista.
Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento n° 101/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações as forças de segurança de nossa
cidade, por garantirem e darem melhorar qualidade de vida a população de
Pirassununga. 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 na tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto. A seguir, usou
da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa 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, aparteado pela Vereadora
Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador José
Antonio Camargo de Castro. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Natal Furlan, aparteado pelos Vereadores Luciana Batista, Vitor Naressi
Netto, Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, José Antonio Camargo
de castro e Edson Sidinei Vick. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, aparteado pelos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, Vitor Naressi Netto, Luciana Batista e
José Antonio Camargo de Castro. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Natal
Furlan e Luciana Batista. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Por fim,
dispensou o uso da palavra 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 25/2018, de autoria
do Prefeito Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no valor de R$ 1.555.146,75,
garantindo a manutenção dos serviços educacionais prestados aos alunos com
-8-

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

deficiência, favorecendo o desenvolvimento dos objetivos educacionais e a
continuidade das atividades oferecidas pela instituição. Em discussão, usaram da
palavra os Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Edson Sidinei Vick. Colocado
em votação, o Projeto de Lei nº 25/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 02)
– SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 15/2018, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, visa denominar de “Fernando de Bem”, a Rua 01, do loteamento
Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Neste momento o Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno solicitou a votação em bloco dos projetos em segunda
discussão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos votos. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 15/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 03) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 16/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, visa denominar de “Theresinha Ament Mancim”, a Rua
22, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 17/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, visa denominar de “Antonio Sinotti”, a
Rua 09, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar n° 14/2017, de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a
reorganização da estrutura administrativa e do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos; 06) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 18/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva -“Paulinho do Mercado”, visa denominar de “Aflaudisio José de
Souza”, a Rua 08, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município.
Neste momento o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno solicitou a votação em
bloco dos Projetos de Lei nºs 18, 19, 21, 22 e 24/2018, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade dos votos. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 18/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 19/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, visa denominar de
“Moacyr Pegoraro”, a Rua 21, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 21/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro,
visa denominar de “Marcos José da Silva Barros - Boca”, a Rua 03, do loteamento
Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos;
09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 22/2018, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, visa denominar de “Affonço Contatto”, a Rua 13,
do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 10) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei n° 24/2018,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, visa denominar de
“Cristiano Nelson Barboza Almeida”, a Rua 10, do loteamento Parque Terras de
Santa Maria, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 11) – 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. Retirado por falta de pareceres das Comissões Permanentes;
12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar n° 13/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, visa alterar a Lei
Complementar n° 74, de 27 de dezembro de 2006, o Código de Posturas do
Município. Foi apresentada a Emenda nº 01/2018, a qual foi lida pelo Secretário, e
recebeu pareceres favoráveis verbais das Comissões Permanentes. Em votação o
Projeto de Lei Complementar nº 13/2017, bem como a Emenda nº 01/2018, foram
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aprovados 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. Não havendo Vereadores inscritos e nada mais 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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