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Ata nº 2944 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 27 de março de 2018. Ao vigésimo sétimo dia do mês de março de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2944ª
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 2943 da Sessão Ordinária de 20 de
março de 2018, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, 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 021/2018, do Prefeito Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei
Complementar nº 12/2017, que visa alterar dispositivos da Lei Complementar nº 76,
de 15 de fevereiro de 2007, e suas alterações, que dispõem sobre o zoneamento
urbano e rural do município de Pirassununga; 02) – Ofício GAB nº 106/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 03) – Ofício GAB nº 113/2018,
do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 04) – Ofício GAB nº 114/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 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; 05) – Ofício GAB nº 115/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 38/2018, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, solicitando informações referente ao Auxílio Financeiro destinado
aos Municípios; 06) – Ofício GAB nº 122/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
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; 07) – Ofício GAB nº 133/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 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; 08) – Ofício GAB nº 136/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 09) –
Ofício GAB nº 137/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 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; 10) – Ofício GAB nº 138/2018, do Prefeito Municipal, em
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atenção ao Pedido de Informações nº 36/2018, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, solicitando informações sobre equipamentos que estão
danificados no Centro de Atendimento Médico (CEM); 11) – Ofício GAB nº 139/2018,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 12) – Ofício GAB nº 140/2018, do Prefeito Municipal, em atenção
ao Pedido de Informações nº 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; 13) – Ofício GAB nº 145/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 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; 14) – Ofício GAB nº 146/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 15) – Ofício GAB nº 147/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 16) – Ofício GAB nº 151/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 46/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre servidores ocupantes de
cargos de comissão da Municipalidade; 17) – Ofício GAB nº 153/2018, do Prefeito
Municipal, em complemento ao 136/2018, referente ao Pedido de Informações nº
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; 18) – Ofício do Secretário Municipal de Finanças, Cláudio Rolim da
Silveira, em atenção ao Ofício nº 0226/2018 SG, encaminhando segunda via das
atas das audiências públicas: 3º Quadrimestre/2015; 1º Quadrimestre/2016; 2º
Quadrimestre/2016; 3º Quadrimestre/2016; e 1º Quadrimestre/2017; 19) – Ofício nº
74/2018, do Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, solicitando Atestado
da Câmara Municipal de Exercício Efetivo de Mandato do Prefeito; 20) – Ofício
AFRESP-P nº 146/18, do Presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo – AFRESP, Rofrigo Keidel Spada, informando sobre
doações à organizações assistenciais do município de Pirassununga e se colocando
a disposição para futuras parcerias; 21) – Ofício nº 065/2018-sab.-CC, da Delegada
de Polícia Titular, Tatiane Cristina Parizotto, encaminhando relação nominal doa
Policiais Civis que receberão a honraria de “Policiais do Ano”; 22) – Ofício nº
64/2018-TCP, da Delegada de Polícia Titular, Tatiane Cristina Parizotto, solicitando a
remarcação da solenidade alusiva ao título “Policial Civil do Ano”, devido a
impossibilidade de comparecimento na data agendada; 23) – Ofício RC13.3/EXT011-26/MARÇO/2018, do Chefe da RC 13.3, Engenheiro Og Fray, em atenção ao
Requerimento n° 144/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que a
Seção Técnica RC 13.3 do Departamento de Estradas de Rodagem em
Pirassununga preste apoio aos participantes da Caminhada da Fé entre
Pirassununga e Tambaú, no próximo dia 29 de março, bem assim, realize
previamente a limpeza e manutenção do acostamento da Rodovia Euberto Nemésio
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Pereira de Godoy e rodovias que ligam as duas cidades; 24) – Ofício de Norberto
Vendramini, em agradecimento ao Requerimento n° 70/2018, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, consignando congratulações à Banda Lady Jane pela
apresentação no Centro de Convenções “Prof. Dr. Fausto Victorelli”; 25) – Convite
do Prefeito Municipal de São Pedro, Helinho Zanatta, para inauguração do Centro
Cirúrgico, Maternidade, Lavanderia e Reforma dos Leitos do Hospital Beneficente
São Lucas, a qual se realizou em 24/03/2018; 26) – Convite da Escola Paulista de
Contas Públicas, para o Curso AUDESP – Fase III e IV – Atos de Pessoal e
Licitações e Contratos, que se realiza em 28/03/2018; 27) – Projeto de Lei nº
36/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa denominar de
“José Isidoro de Oliveira – Juca Bala”, a Rua 02, do loteamento Parque Terras de
Santa Maria, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) – Projeto de Lei nº 37/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que visa denominar de Bairro Cantareira, o
local que inicia-se na rotatória do Cristo Redentor pela Estrada Municipal Fernando
Luiz Landgraf até a PNG 276, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Projeto
de Lei nº 38/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que visa denominar
de Bairro Taboão, o polígono que compreende com início na rotatória do Cristo
Redentor, passando defronte a Empresa Companhia Muller de Bebidas, passando
por trás da Empresa Baldin Bioenergia, saindo pelo trevo que dá acesso a Av. Cap.
Antônio Joaquim Mendes, margeando pela Anhanguera até o ponto inicial, neste
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 30) – Projeto de Lei nº 39/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, que visa denominar de Laura Antonia Dolphini Baldin, a PNG
349, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) – Projeto de Lei nº 40/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que institui o Dia
de Iemanjá e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Revista da Associação
Paulista de Municípios, Ano X, edição nº 70. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 33) - Indicação nº
164/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade
vistoriar o Centro Comunitário da Vila Redenção, analisando as trincas que
aparecem nas paredes e quais as causas de seu aparecimento, praticando as
reformas que se fizerem necessárias para sanar o problema apontado; 34) Indicação nº 165/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, realizar a limpeza geral em torno do prédio onde se encontra
instalado o SAMU, bem como a poda das árvores que lá existem; 35) - Indicação nº
166/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o emplacamento dos nomes das Ruas na
Cidade Jardim, onde existe essa deficiência informativa; 36) - Indicação nº 167/2018,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito
Municipal verifique possibilidade de ordenar a limpeza de área verde ao lado da
Igreja do Nazareno, bem assim, realizar a limpeza de imóveis particulares
notificando seus proprietários; 37) - Indicação nº 168/2018, de autoria dos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade solicitar ao Governo Federal, a visita do denominado
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“Ciência Móvel”, levando cultura e entretenimento a nossa gente; 38) - Indicação nº
169/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de destacar
funcionário para ficar com as crianças do Pré I e Pré II enquanto aguardam a vinda
do transporte escolar (ônibus); 39) - Indicação nº 170/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que as Unidades de Saúde do Município,
dêem prioridade para as crianças no atendimento; 40) - Indicação nº 171/2018, 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 limpeza geral da Escola do Bairro Santa Tereza, bem como,
a pintura do prédio; 41) - Indicação nº 172/2018, 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 realizar o pagamento das
horas extraordinárias que os servidores da limpeza pública prestaram e não
receberam o valor equivalente; 42) - Indicação nº 173/2018, 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 compra de sapatos (botas) para serem fornecidos aos Servidores Municipais
para utilizarem no exercício de suas atividades, principalmente para os coletores de
lixo; 43) - Indicação nº 174/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar a fiscalização nas Unidades de Saúde do Município, visando conferir
se os médicos estão cumprindo os horários de trabalhos para os quais são
remunerados pelos cofres públicos; 44) - Indicação nº 175/2018, 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 os reparos necessários na estrada que dá acesso ao Bairro
do Descaroçador, passando a Motoniveladora, e esparramando pedregulhos para
uma melhor compactação do solo, dando melhores condições de tráfego para os
usuários daquela estrada; 45) - Indicação nº 176/2018, 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 poda das árvores plantadas na Rua João Aggio Neto, Vila Redenção; 46) Indicação nº 177/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique da possibilidade de
retornar a distribuição do leite de soja no Posto de Saúde da Vila São Pedro,
ajudando assim, as famílias que necessitam desse alimento; 47) - Indicação nº
178/2018, 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, promover a pintura de faixa para pedestres,
defronte a Unidade de Saúde da Vila Santa Fé; 48) - Indicação nº 179/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente realizar as reformas e reparos
necessários na quadra de esportes localizada ao lado da EMEF “Prof. Iran
Rodrigues”; 49) - Indicação nº 180/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente realizar a limpeza geral das áreas pertencentes à Municipalidade,
localizadas no Jardim dos Ipês, Bairro situado atrás da Pousada Rosim,
proximidades da Concessionária Toyota; 50) - Indicação nº 181/2018, de autoria do
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Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o Setor competente da Municipalidade, realizar os reparos na rede
elétrica e substituições das lâmpadas que se encontram queimadas na rede da Rua
Eunildo Cremonesi, Jardim Limoeiro; 51) - Indicação nº 182/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente da Municipalidade realizar os reparos necessários
no tampão existente na Rua Amador Bueno, com a Rua Dom Pedro II, pois o
desnível do leito carroçável é muito grande existindo no local; 52) - Indicação nº
183/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade de incluir no Circuito Cultural e Religioso da Cidade a
“Caminhada da Fé” como forma de incentivar o turismo religioso de nossa cidade;
53) - Indicação nº 184/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, construir calçadas para pedestres, no trecho entre a Padaria Chic
Pão até a Rotatória do Jardim Treviso; 54) - Indicação nº 185/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente realizar os serviços necessários visando
possibilitar um trânsito mais seguro na estrada rural que dá acesso ao Bairro
Amorim; 55) - Indicação nº 186/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de manter entendimento com a
empresa Rizzo Parking, administradora da Área Azul (estacionamento rotativo) em
nossa cidade, para que o estacionamento rotativo seja cobrado a partir das 9 horas
da manhã, horário do funcionamento do comércio; 56) - Indicação nº 187/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de custear as camisetas do Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (PROERD) oferecido pela Polícia Militar aos alunos da Rede
Municipal de Ensino; 57) - Indicação nº 188/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de firmar convênio
com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, visando beneficiar
nossas crianças com o Projeto Horta Educativa; 58) - Indicação nº 189/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o Setor competente da Municipalidade, realizar os
reparos necessários na via existente na lateral da Rodovia Prefeito Euberto Nemésio
Pereira de Godoy, SP 201, que interliga Pirassununga a Cachoeira das Emas; 59) Indicação nº 190/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor competente
realizar os reparos necessários no leito carroçável da Rua Jaime Rodrigues em
Cachoeira de Emas; 60) - Indicação nº 191/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade firmar
convênio ou solicitar à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento a vinda
de kits da Patrulha Agrícola para nossa cidade; 61) - Indicação nº 192/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de aplicação do Anteprojeto de Lei em anexo, que cuida em
regular a participação de atletas em campeonatos realizados pela Secretaria
Municipal de Esportes; 62) – Pedido de Informações n° 72/2018, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre a falta de passeio
público (calçada) na Avenida Marechal José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque; 63)
– Pedido de Informações n° 73/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicitando esclarecimentos quanto a vistoria e poda das árvores próximas ao
campo de futebol da Vila Brasil; 64) – Pedido de Informações n° 74/2018, de autoria
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dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos
quanto aos processos de licitação para a aquisição de massa asfáltica para a
Municipalidade; 65) – Pedido de Informações nº 75/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre autorização da
Administração Municipal para fazer a coleta de material reciclável no Pátio II; 66) –
Pedido de Informações n° 76/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre limpeza do terreno de propriedade
da Municipalidade ao lado da Igreja do Nazareno; 67) – Pedido de Informações n°
77/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre
construção aparentemente clandestina, na Rua Bahia, altura do número 688; 68) –
Pedido de Informações n° 78/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações sobre maquinário agrícola de propriedade da
Municipalidade alugado por pequenos produtores e verba advinda da Secretaria de
Estado de Agricultura e Abastecimento, sobre a microbacias do Rio Mogi Guaçu. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 69) - Requerimento nº 145/2018, de autoria
do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 36/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que
visa denominar de José Isidoro de Oliveira – Juca Bala, a Rua 02, do loteamento
Parque Terras de Santa Maria, neste município. Neste momento, o Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a leitura da introdução e
parágrafo final dos requerimentos, e o nome do Vereador autor, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº
145/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 146/2018,
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 Edir Lourenço Marchesini. 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, e que ao final da leitura dos requerimentos fosse feito 1
minuto de silêncio, sendo seus pedidos aprovados por unanimidade de votos.
Colocado em votação, o Requerimento nº 146/2018 foi aprovado por unanimidade
de votos; 71) - Requerimento n° 147/2018, 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 Silvio da Silva
Dias. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n° 148/2018, 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 da Senhora Antônia Orlanda de Souza. Aprovado por unanimidade de
votos; 73) - Requerimento n° 149/2018, 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 da Senhora Maria
Aparecida da Costa Sabino. Aprovado por unanimidade de votos; 74) Requerimento n° 150/2018, 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 Mario Ferreira Prado. Aprovado
por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 151/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Oswaldo
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Tuckumantel. Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 152/2018,
de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Associação
Atlética Banco do Brasil de Pirassununga que comemorou recentemente 51 anos de
fundação em Pirassununga, e dentre as comemorações realizou o Torneio
Integração de Futebol para os atletas amadores com mais de 55 anos. Aprovado por
unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 153/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Rosa Bertolla Marostegan. Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento
n° 154/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito
por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
EMAIC Professor Daniel Caetano do Carmo que iniciou as atividades da Escolinha
de Futsal neste mês. Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento n°
155/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
jovem Pedro Mendes Mistieri pelo lançamento da Grife Mistieri Official. Aprovado por
unanimidade de votos; 80) - Requerimento n° 156/2018, de autoria dos Vereadores
José Antonio Camargo de Castro, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais cinco edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a Secretaria Municipal de
Esportes e aos profissionais de educação física que se esmeraram na realização do
evento denominado “Esportes nos Bairros”. Aprovado por unanimidade de votos; 81)
- Requerimento n° 157/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de
São Paulo (AFRESP) pela exemplar ação social que diuturnamente realiza e mais
precisamente pelo apoio que ofereceu às entidades de nossa cidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 158/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Academia da Força
Aérea que comemorou seus 77 anos de existência e o “Dia do Especialista” no
último dia 23 de março. Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento n°
159/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais seis edis, para que a Empresa de Telefonia VIVO em
Pirassununga se empenhem na regularização dos serviços à população do Jardim
das Laranjeiras e Jardim Treviso. Aprovado por unanimidade de votos; 84) Requerimento n° 160/2018, 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 a todos os voluntários que
participaram do Projeto Jequitinhonha e realização da Noite do Pastel no salão da
paroquial da Igreja Santa Rita de Cássia, para arrecadação de fundos a serem
revertidos ao Projeto Jequitinhonha. Aprovado por unanimidade de votos; 85) Requerimento n° 161/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria
Eufrosina Boni Verona. Aprovado por unanimidade de votos; 86) - Requerimento n°
162/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Francisca das Chagas
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do Nascimento. Aprovado por unanimidade de votos; 87) - Requerimento n°
163/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Ana Francisca Maciel
Daniel. Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento n° 164/2018, de
autoria dos Vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” e
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Jardelino de Souza
Moraes. Aprovado por unanimidade de votos; 89) - Requerimento n° 165/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a ONG “Portal da Natureza”
que realizou um belíssimo evento de conscientização do uso adequado da água na
Vila Esperança. Aprovado por unanimidade de votos; 90) - Requerimento n°
166/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, 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 40/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que institui o Dia de Iemanjá e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos; 91) - Requerimento n° 167/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Associação dos Pacientes Renais
Crônicos de Pirassununga e Região (APREC) pela realização das atividades da
“Semana do Rim” em parceria com a Prefeitura Municipal e Prefeitura do Campus
USP. Aprovado por unanimidade de votos; 92) - Requerimento n° 168/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Secretário
de Estado de Agricultura e Abastecimento Arnaldo Calil Pereira Jardim em
reconhecimento ao trabalho exercido em prol de Pirassununga. Em discussão, usou
da palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Colocado em votação, o
Requerimento nº 168/2018 foi aprovado por unanimidade de votos. Logo após, o Sr.
Presidente Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho 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 Paulo Eduardo
Caetano Rosa, aparteado pelo Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Edson Sidinei Vick. Em
seguida, dispensou o uso da palavra o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto. Logo
após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
aparteado pelos Vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” e
Natal Furlan. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, Jeferson
Ricardo do Couto e Vitor Naressi Netto. Neste momento, o Sr. Presidente, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao Vice-Presidente Vereador
Edson Sidinei Vick que assumisse a direção dos trabalhos. Por fim, usou da palavra
na tribuna, o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
aparteado pelos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Natal Furlan. Não
havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 36/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, visa denominar de “José Isidoro de Oliveira – Juca
Bala”, a Rua 02, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 40/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
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Souza Filho, visa institui o Dia de Iemanjá e dá outras providências. Retirado por
falta de pareceres das Comissões Permanentes; 03) – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA do Veto Total aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei Complementar
n°10/2017, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Vitor Naressi
Netto, que 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. Retirado a pedido do Vereador Vitor
Naressi Netto por uma (01) Sessão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
dos votos; 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 33/2018, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, visa denominar de “Odair Antonio Mancin”,
a Rua 17, do loteamento Parque Terras de Santa Maria, neste Município. Aprovado
por unanimidade de votos; 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
34/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, dispõe sobre a criação da
“Parada Segura” para pessoa com deficiência e mulheres em horário noturno no
itinerário dos ônibus de transporte coletivo no Município e dá outras providências.
Em discussão, usou da palavra o Vereador Edson Sidinei Vick. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 34/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 06) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 12/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que visa alterar a Lei Complementar n° 76, de 15 de fevereiro
de 2007, e suas alterações, que dispõem sobre o zoneamento urbano e rural do
município de Pirassununga. Retirado pelo Poder Executivo, conforme Ofício nº
021/2018, protocolado nº 00933, de 27/03/2017. Terminada a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar na
Explicação Pessoal. Dispensou o uso da palavra o já inscrito Vereador Jeferson
Ricardo do Couto. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Edson Sidinei Vick, aparteado pelos Vereadores Luciana Batista, Jeferson Ricardo
do Couto e Natal Furlan. Por fim, dispensou o uso da palavra o já inscrito Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Não havendo mais 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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