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Ata nº 2945 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 03 de abril de 2018. Ao terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2945ª 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 2944 da Sessão Ordinária de 27 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
020/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei
Complementar nº 11/2017, que visa alterar a Lei Complementar nº 81/2007, que
instituiu o Código Tributário Municipal. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício nº 017/2017, do
Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 42/2017, que visa
instituir o Plano Municipal de Cultura – PMC de Pirassununga para o período de
2018 a 2028 e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício nº 022/2017, do
Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 43/2017, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1692 – Construção do Campo de Futebol na Vila
Santa Fé, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual
para o período de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 04) – Ofício nº 023/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 44/2017, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 1692 – Construção do Campo de Futebol na Vila Santa Fé,
na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2018. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 05) – Ofício nº 024/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 45/2017, que visa autorizar
o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o
limite de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinado a atender abertura
da nova ação nº 1692 – Construção do Campo de Futebol na Vila Santa Fé,
referente ao Convênio com a Caixa Econômica Federal. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
06) – Ofício nº 025/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 46/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1693 – Recape
na Vila Santa Fé II, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano
Plurianual para o período de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 07) – Ofício
nº 026/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
47/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1693 – Recape na Vila Santa
Fé II, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2018. Encaminhado às Comissões Permanentes
-1-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Centro – Caixa Postal: 89
Fone: (19) 3561.2811 – e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
sítio: www.camarapirassununga.sp.gov.br

da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 08) – Ofício nº 027/2017,
do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 48/2017, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinado a
atender abertura da nova ação nº 1693 – Recape na Vila Santa Fé II, referente ao
Convênio com a Caixa Econômica Federal. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 09) – Ofício
nº 028/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
49/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1695 – Recape no Jardim do
Lago, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual
para o período de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 10) – Ofício nº 029/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 50/2017, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 1695 – Recape no Jardim do Lago, na Lei Municipal nº
5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2018. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 11) – Ofício nº 030/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 51/2017, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de
164.399,51 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e
cinquenta e um centavos), destinado a atender abertura da nova ação nº 1695 –
Recape no Jardim do Lago, referente ao Convênio com a Casa Civil. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 12) – Ofício nº 031/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de
Lei que recebeu o nº 52/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1696 –
Recape no Jardim Parque dos Eucaliptos, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de
dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 13) – Ofício nº 032/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de
Lei que recebeu o nº 53/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1696 –
Recape no Jardim Parque dos Eucaliptos, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho
de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 14) – Ofício nº 033/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de
Lei que recebeu o nº 54/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de 134.620,88 (cento e trinta e
quatro mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), destinado a atender
abertura da nova ação nº 1696 – Recape no Jardim Parque dos Eucaliptos .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 15) – Ofício nº 034/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 55/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 1694 – Recape no Jardim Residence Rio Verde, na Lei Municipal nº 5.196, de 20
de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 16) – Ofício nº 035/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 56/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 1694 – Recape no Jardim Residence Rio Verde, na Lei Municipal nº 5.120, de 11
de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 17) – Ofício nº 036/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
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Projeto de Lei que recebeu o nº 57/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de 510.000,00
(quinhentos e dez mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 1694 –
Recape no Jardim Residence Rio Verde. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 18) – Ofício nº 037/2017,
do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 58/2017, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 1697 – Recape na Vila Guimarães, na Lei
Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período
de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 19) – Ofício nº 038/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 59/2017, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 1697 – Recape na Vila Guimarães, na Lei Municipal nº 5.120, de 11
de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 20) – Ofício nº 039/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 60/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de 86.001,11
(oitenta e seis mil, e um real e onze centavos), destinado a atender abertura da nova
ação nº 1697 – Recape na Vila Guimarães. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Ofício
nº 043/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
41/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a realização de cirurgias
eletivas no Município de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 22) – Ofício nº 044/2017,
do Prefeito Municipal encaminhando o veto total ao Projeto de Lei Complementar nº
13/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que altera a Lei
Complementar nº 74, de 27 de dezembro de 2006, o Código de Posturas do
Município. Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para
parecer; 23) – Ofício GAB nº 134/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações n° 51/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
solicitando informações complementares sobre as obras no Campo de Futebol do
Jardim Olímpio Felício; 24) – Ofício GAB nº 135/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 56/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre fixação do novo volume
mínimo do consumo de água para 10.000 mil litros; 25) – Ofício GAB nº 141/2018,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 52/2018, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
a falta de prestação de contas da Municipalidade, e consequente perdimento de
emendas parlamentares; 26) – Ofício GAB nº 158/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 55/2018, de autoria dos Vereadores Paulo
Eduardo Caetano Rosa e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre os
serviços realizados nas Estradas Rurais; 27) – Ofício GAB nº 159/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 50/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações sobre verbas para aplicação de
próteses dentárias; 28) – Ofício GAB nº 161/2018, do Prefeito Municipal, em atenção
ao Pedido de Informações nº 53/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre aprovação para realização do
alargamento e duplicação do anel viário, e a criação de uma terceira faixa, inclusive
a construção de acostamento, ciclovia e uma faixa para pedestres; 29) – Ofício GAB
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nº 166/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
54/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre documentação distribuída aos taxistas referente ao uso do
taxímetro e bandeiras; 30) – Ofício “S” nº 398/2018, da Secretaria de Gestão Pública
do Estado de São Paulo, em resposta ao Requerimento nº 15/2018, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando que o Superintendente do
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSP, Latif Abrão
Júnior informe a esta Casa de Leis quais os entraves para implantação do convênio
com a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, e que o Secretário Estadual de
Saúde, Dr. David Everson Uip, informe se há possibilidade de autorizar o convênio
IAMSP com a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 31) – Comunicado n°
CM16078/2018, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 295.815,98); 32) – Convite
do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Tenente Coronel de
Cavalaria André Sá e Benevides Arruda, para o 18º Concurso Completo de
Equitação do Forte Anhanguera, a realizar-se nos dias 6, 7 e 8 de abril de 2018; 33)
– Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro, solicitando 02 (duas) vias da
declaração que contém o valor do subsídio mensal e desconto do INSS, referente ao
mês de março/2018; 34) – Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro,
solicitando cópia do Pedido de Informações nº 20/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, bem como respectiva resposta do Executivo Municipal; 35) – Convite
da Associação Brasileira de Câmaras Municipais – ABRACAM, para a 6ª Mobilização
Nacional dos Vereadores em Brasília, a realizar-se de 17 a 20/04/2018; 36) –
Convite da Associação Comercial e Industrial de Pirassununga – ACIP, para o 6º
Fórum Regional do Varejo, a realizar-se em 26/04/2018. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 37) - Indicação nº
193/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o Setor competente da Municipalidade,
realizar o recapeamento das Ruas do Jardim Veneza em especial, os leitos
asfálticos das Ruas José Pereira Borges, Ângelo Aldriguetti e outras das adjacências
que se encontram em piores situações; 38) - Indicação nº 194/2018, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de, urgentemente, regularizar o fornecimento de passe gratuito aos
alunos da APAE para que não comprometa o desenvolvimento daqueles que
precisam da gratuidade no transporte urbano; 39) - Indicação nº 195/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Prefeito Municipal verifique possibilidade de, juntamente ao Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga – SAEP, realizar a limpeza dos bueiros da região central
para evitar alagamentos nessa região; 40) - Indicação nº 196/2018, 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 vistoriar e dar manutenção nos ventiladores das Creches Municipais
de nossa cidade; 41) - Indicação nº 197/2018, 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, construir um
ponto de ônibus para as crianças que estudam na APAE e que residem nas Vila São
Pedro e Jardim Millenium; 42) - Indicação nº 198/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que a Secretaria Municipal de Promoção
Social, dê maior atenção às famílias dos falecidos e que não possuem condições de
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arcarem com o pagamento dos gastos com os funerais, principalmente quando o
infortúnio ocorrer nos finais de semana; 43) - Indicação nº 199/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar ao setor competente da Municipalidade, realizar a limpeza geral do
bueiro existente no loteamento Parque Clayton Malaman, sito na Rua Edvaldo
Osório Pereira da Silva, nº 251; 44) - Indicação nº 200/2018, 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 praça central do Centro Comunitário da Vila Redenção, com instalação de
brinquedos para crianças e outros tipos de lazer para os idosos; 45) - Indicação nº
201/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade
vistoriar a Praça dos Expedicionários, praticando as reformas necessárias nos
aparelhos que lá se encontram instalados, bem assim, substituir a areia da caixa
onde as crianças brincam; 46) - Indicação nº 202/2018, 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 nos tampões de redes de
esgoto, junto ao Jardim Ferrarezzi, destacando aquele existente na Rua Rita Gomes
Oliveira Godoy, defronte a Rua Euclides Silva; 47) - Indicação nº 203/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar a
limpeza geral do terreno de propriedade do Município, localizado na Rua João Vieira
Sardinha, Jardim São Valentim; 48) - Indicação nº 204/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de junto
ao Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, determinar a construção de
galerias para a captação de águas pluviais, na Rua Ignês Rosolen Alves, Jardim
Millenium; 49) - Indicação nº 205/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade construir redutores de velocidades na Rua Antenor
Pereira, Jardim Morumbi; 50) - Indicação nº 206/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o setor competente da Municipalidade realizar o recapeamento da área onde ficam
estacionados os carros junto ao Fórum local, bem como renovação da pintura de
solo; 51) - Indicação nº 207/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
da Municipalidade realizar pintura de sinais de trânsito na Rua São Tiago, altura do
número 1.133, Vila Santa Fé, proximidades da EMEF “Prof. Iran Rodrigues”; 52) Indicação nº 208/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, construir redutores de velocidade nas imediações da
Concessionária FIAT e Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza ETEC “Ten. Av. Gustavo Klug”; 53) - Indicação nº 209/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de utilizar o espaço sem uso da Estação Rodoviária para o
funcionamento do Programa “Ganha Tempo”; 54) - Indicação nº 210/2018, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio,
viabilizar junto aos Estabelecimentos Bancários de nossa cidade em parceria com o
comércios, postos de gasolina, em reuniões a serem agendadas, do interesse de se
instalar caixas eletrônicas para atender a população da Zona Norte, Vila Santa Fé e
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outros bairros das adjacências e os munícipes que residem em Cachoeira das
Emas; 55) – Pedido de Informações n° 79/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, solicitando esclarecimentos quanto ao fornecimento
gratuito do passe para transporte de alunos deficientes à APAE; 56) – Pedido de
Informações nº 80/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei
Vick, solicitando informações sobre controle de presença e horário dos seguranças
que trabalharam na Semana Nenete de Música Sertaneja/2017; 57) – Pedido de
Informações n° 81/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei
Vick, solicitando esclarecimentos quanto aos empregados do Programa Saúde da
Família (PSF) que saíram de férias em fevereiro e até a presente data não
receberam suas férias e/ou o terço constitucional; 58) – Pedido de Informações n°
82/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre espaço da Estação Rodoviária, onde funcionava um restaurante,
que foi objeto de licitação para uso de terceiros. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 59) - Requerimento nº 169/2018, de autoria de todos os Edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 41/2018, de autoria do Prefeito Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objetivando a realização de cirurgias eletivas no Município de
Pirassununga. 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 169/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento n° 170/2018, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Clodomiro Alves Sampaio Dias. 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 170/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 61) Requerimento n° 171/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Capítulo Demolay Cavaleiros Templários da União de
Pirassununga nº 645, ao Grupo das Filhas de Jó Bethel - “Luz de Arthemis” nº 20, e
a Távola Cavaleiros Templários da União de Pirassununga nº 54 que realizaram uma
série de atividades para crianças por ocasião da Páscoa. Aprovado por unanimidade
de votos; 62) - Requerimento n° 172/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio
Camargo de Castro e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a Marcenaria Tassoni que no
dia 1º de abril completou 66 anos de existência, e trabalho duro e bom atendimento
em nosso município. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento n°
173/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais nove edis, para que a Prof.ª Maria Auxiliadora Firmo Da Silva
Campos, Dirigente Regional de Ensino, solicite providências ao Governo do Estado
de São Paulo quanto a adequação do passeio público defronte a centenária Escola
Estadual Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento n°
174/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
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subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Faculdade de Tecnologia, Ciências e Educação - FATECE, pelos
12 anos de existência completados no último dia 27 de março. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento n° 175/2018, 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 Monsenhor Otávio Dorigon pelos
64 anos de ordenação sacerdotal alcançados no último dia 28 de março. Aprovado
por unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 176/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais três edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Francisco Moloni. Aprovado por
unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 177/2018, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Neyde Theodoro
Veridiano. Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n° 178/2018, 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 do Senhor Douglas Roberto Pereira Alves. Aprovado
por unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 179/2018, 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 a Choperia
Bem Amigos, que foi inaugurada no último dia 31 de março, no Jardim Kanebo.
Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 180/2018, 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 a
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira que realizou um grande evento na
Vila Belmiro, no último dia 1º de abril. Aprovado por unanimidade de votos; 71) Requerimento n° 181/2018, 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 a Assembleia de Deus, Ministério Belém a
realizou um belíssimo evento para as crianças do Jardim das Laranjeiras,
distribuindo ovos de Páscoa, no último dia 31 de março. Aprovado por unanimidade
de votos; 72) - Requerimento n° 182/2018, 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 a Assembleia de DeusMinistério Belém, de Cachoeira de Emas que realizaram uma belíssima festa para
as crianças no último dia 1º de Abril. Aprovado por unanimidade de votos; 73) Requerimento n° 183/2018, 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 a Assembleia de Deus, Ministério Belém da Vila
São Pedro, pelo excelente trabalho social que desenvolve continuamente em nossa
cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 184/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações aos atletas, professores e
técnicos pirassununguenses que participaram da última edição dos Jogos Regionais
do Idoso (JORI). Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n°
185/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Centro de
Estudos e Desenvolvimento do Autismo e Patologias Associadas (CEDAP) da APAE
Pirassununga por todo o trabalho desenvolvido e pela conscientização do autismo.
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Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 186/2018, de autoria
dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por
mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, por conferir segurança aos
romeiros no trajeto a pé de Pirassununga até a cidade de Tambaú, no evento
denominado Caminhada da Fé. 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 a já inscrita Vereadora
Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador Vitor Naressi
Netto. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Edson Sidinei Vick, aparteado
pela Vereadora Luciana Batista. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador José Antonio Camargo de Castro. Em seguida, usou da palavra o já
inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto. A seguir, usou da palavra na tribuna o
já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores
José Antonio Camargo de Castro e Paulo Eduardo Caetano Rosa. 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. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 40/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
visa institui o Dia de Iemanjá e dá outras providências. Foi apresentado Projeto
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 40/2018, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza e Edson Sidinei Vick, que institui o Dia de Iemanjá, o
qual foi lido pelo 1º Secretário e recebeu pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes. Em discussão, usou da palavra o Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”. Colocado em votação, o Projeto Substitutivo ao
Projeto de Lei nº 40/2018 foi aprovado por (7x2) votos, ficando prejudicada a
apreciação do Projeto de Principal, em razão da aprovação do Projeto Substitutivo;
02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 41/2018, de autoria
do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a realização
de cirurgias eletivas no Município de Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos
votos; 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. Em
discussão, usou da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Retirado a
pedido do Vereador Vitor Naressi Netto por uma (01) Sessão, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade dos votos; 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei n° 37/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que visa denominar de
“Bairro da Cantareira”, o local que inicia-se na rotatória do Cristo Redentor pela
Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf até a PNG 276, abrangendo a Rua André
Luiz de Oliveira Penteado Júnior e Estrada Municipal Odete Saraiva Cabianca, neste
município. Aprovado por unanimidade de votos; 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
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
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Cristo Redentor, passando defronte a empresa Companhia Muller de Bebidas,
passando por trás da empresa Baldin Bionergia, saindo do trevo que dá ponto inicial
da rotatória do Cristo Redentor, neste município. Aprovado por unanimidade de
votos; 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei n° 39/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, que visa denominar de “Laura Antonia Dolphini Baldin”,
a PNG 349, que inicia-se no trevo de entrada principal da cidade, aos pés da
imagem do Cristo Redentor e se estende por 3,4 km rumo ao sudoeste e finaliza
junto ao Córrego. Aprovado por unanimidade de 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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