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Ata nº 2946 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 10 de abril de 2018. Ao décimo dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2946ª 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 2945 da Sessão Ordinária de 03 de abril 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
040/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
61/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2581 – Serviço de Acolhimento
Institucional para Idoso, 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; 02) – Ofício
nº 041/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
62/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2581 – Serviço de Acolhimento
Institucional para Idoso, 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; 03) – Ofício
nº 042/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
63/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), destinado
a atender abertura da nova ação nº 2581 – Serviço de Acolhimento Institucional para
Idoso, referente ao Convênio com o Estado – Proteção Social Especial de Alta
Complexidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 04) – Ofício nº 045/2018, do Prefeito Municipal
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 64/2018, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a
execução do “Projeto Criança AMMA Brincar”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 05) – Ofício
nº 046/2018, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
65/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos
financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras
providências, visando a execução do “Projeto AMMA – Aprender com Conforto e
Segurança”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 06) – Ofício nº 047/2018, do Prefeito Municipal
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 66/2018, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a
execução do “Projeto Estamp ARTE”. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 07) – Ofício nº 048/2018, do
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Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 67/2018, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências,
visando a execução do “Projeto Pensando no Futuro”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 08) – Ofício
nº 48/2018 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo
Júnior, encaminhando o Termo Aditivo de Fomento nº 01/2018, entabulado entre o
Município e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga –
APAE; 09) – Ofício GAB nº 125/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento quanto a nomeação das ruas
do loteamento Residencial Terrazul; 10) – Ofício GAB nº 156/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 64/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre taxa de limpeza pública
no ano de 2017; 11) – Ofício GAB nº 157/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 59/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre aquisição de asfalto para
recapeamento de ruas da Vila Santa Fé e Distrito de Cachoeira de Emas e licitação
para construção de uma ciclovia junto ao anel viário; 12) – Ofício GAB nº 160/2018,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 62/2018, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações sobre
planejamento da Administração Municipal para o novo bairro surge em
Pirassununga, o Jardim Santa Isabel, na Zona Norte; 13) – Ofício GAB nº 162/2018,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 63/2018, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações sobre
comunicado emitido pela Prefeitura Municipal, aos moradores do Bairro Santa Clara,
sobre regularização de imóveis; 14) – Ofício GAB nº 163/2018, do Prefeito Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 60/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre escolas e
turmas do Ciclo 1, Maternal, Berçários de Educação Infantil e Ensino Fundamental;
15) – Ofício GAB nº 167/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 61/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
solicitando informações sobre contratação de um técnico/empresa, pela
Administração Municipal, para estudar os principais problemas de trânsito em
Pirassununga; 16) – Ofício GAB nº 175/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 57/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos quanto aos cargos em comissões da
Prefeitura Municipal de Pirassununga; 17) – Ofício GAB nº 176/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 58/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
valores arrecadados com os alugueis cobrados dos restaurantes na Cachoeira de
Emas; 18) – Ofício nº 78/2018, do Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti,
em resposta à Indicação nº 182/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que se verifique a possibilidade de 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; 19) – Ofício nº 81/2018, do Superintendente do SAEP,
João Alex Baldovinotti, em resposta à Indicação nº 149/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que se verifique a possibilidade de realizar a
colocação de canaletas para dar melhor escoamento de águas pluviais, na Rua
Ângelo Capelo, esquina com a Rua Oswaldo Orsolini; 20) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para Audiência Pública referente ao Projeto de Lei de
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Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2019, a qual se realizará em
16/04/2018; 21) – Ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, Edinaldo Barbosa Lima, comunicando que a Sra. Ana Silva Pavão
esta a frente da Administração Hospitalar, a partir do dia 02/04/2018; 22) – Ofício
G.S. nº 1025/2018, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em resposta ao
Requerimento nº 15/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
solicitando realização de convênio entre o Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual – IAMSP e a Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga; 22) – Ofício do Fisioterapeuta e Atleta do Clube Pirassununga,
Roberto Bruno, agradecendo pelo Requerimento n° 104/2018, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, consignando votos de elevadas
congratulações aos atletas e à Técnica Cristiane Bertolucci, pelas pontuações
alcançadas no chamado Troféu Eficiência “Top Five 2017”; 23) – Ofício do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo – U.R. Araras, solicitando o nome completo dos
Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo; 24) – Ofício do Presidente da Câmara,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, encaminhando os
Balancetes da Receita e Despesas referente ao mês de março/2018; 25) – Ofício
GAB nº 172/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando relatório de Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal, relativo ao exercício financeiro de 2017; 26) –
Projeto de Lei nº 68/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que dispõe sobre a realização de Rodeios no âmbito do Município de
Pirassununga e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) – Projeto de Lei nº
69/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que dispõe sobre a
regulamentação no âmbito municipal da aplicação do artigo 55, inciso VI e artigo 56,
inciso II da Lei Federal 8.666/93, obrigando a utilização do seguro garantia de
execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços,
denominando essa modalidade e aplicação da Lei como Seguro Anti Corrupção –
SAC, e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) – Ofício nº 049/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº 01/2018,
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. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 29) – Convite da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, para a inauguração da Sala dos Municípios na
Assembleia Legislativa de São Paulo, que se realiza em 11/04/2018; 30) – Convite
do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto
Baccarin, para a Palestra do Programa de Fortalecimento e Formação de Valores
(PFV), que se realizou em 10/04/2018; 31) – Convite da Escola Brasileira de
Administração Pública – EBAP, para o Curso sobre Administração Financeira e
Orçamentária das Câmaras Municipais, a realizar-se em 03/05/2018; 32) – Boletim
da Confederação Nacional de Municípios – CNM, edição de maio/2018. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 33) - Indicação nº 211/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor
competente da Municipalidade, providenciar a limpeza geral das arquibancadas do
campo de futebol do Jardim Olympio Felício, determinando ainda o corte de grama e
limpeza geral da área e das grades que as circulam; 34) - Indicação nº 212/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
-3-

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

verifique a possibilidade de através do setor de fiscalização determinar a
NOTIFICAÇÃO dos proprietários dos terrenos que se encontram sujos na Rua São
Lucas, proximidades da EMEF “Prof. Iran Rodrigues”, concedendo um prazo para
que procedam com a limpeza, sob pena de a Prefeitura realizar os serviços e cobrar
as taxas correspondentes; 35) - Indicação nº 213/2018, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade construir um bueiro nas
imediações do portão da EMEF “Prof. Iran Rodrigues”; 36) - Indicação nº 214/2018,
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 das áreas que pertencem à Municipalidade, na Vila Santa Fé que estão
servindo de depósitos de lixos e criadouros de animais peçonhentos; 37) - Indicação
nº 215/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Prefeito Municipal estude juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, possibilidade de organizar eventos aos finais de semana, nos bairros e no
Lago Municipal, fomentando a atividade cultural dos jovens e aquecer o comércio
local; 38) - Indicação nº 216/2018, 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 banheiros para as
pessoas com deficiência, junto ao Centro de Esportes Presidente Médici, por ser da
mais alta justiça e de direito desses cidadãos, conforme determina a Lei; 39) Indicação nº 217/2018, 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 nas
imediações da EMEIEF “Catharina Sinotti”, Jardim Kamel, retirada das árvores que
se encontram caídas e poda do campo de futebol da Vila Brasil; 40) - Indicação nº
218/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar que
o setor competente da Municipalidade, realize a pintura geral no prédio da Zona
Norte, onde se instalado o PAM; 41) - Indicação nº 219/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de voltar a fornecer café da manhã para os trabalhadores
rurais, catadores de laranjas; 42) - Indicação nº 220/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que seja fornecido todos os sábados, café
com pão e manteiga, para as crianças que praticam o futebol na Vila São Pedro; 43)
- Indicação nº 221/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar seja feita uma vistoria no Pronto Atendimento Médico - PAM da Zona
Norte, com objetivo de elucidar as denúncias que este Vereador recebeu, no sentido
de que as recepcionistas que trabalham no PAM da Zona Norte, não atendem com
cordialidade as pessoas que buscam atendimento naquele Pronto Atendimento
Médico; 44) - Indicação nº 222/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de, através da Secretaria Municipal de Esportes, organizar Campeonato de Futsal
em nossa cidade, cujas equipes deverão ser formadas por jogadores da mesma
faixa de idade, movimentando assim, os esportistas dos bairros da cidade; 45) Indicação nº 223/2018, 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
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na rede de eletricidade do Posto de Saúde da Vila São Pedro; 46) - Indicação nº
224/2018, 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 campo de malha existente em Cachoeira de
Emas, organizando também campeonato dessa modalidade esportiva para
incentivar a prática desse esporte pelos jovens de nossa cidade; 47) - Indicação nº
225/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor do DEMUTRAN, realizar avaliação
para saber se é viável estabelecer o estacionamento tão somente de um lado da rua
de acesso a Escola Estadual “Profª Osmarina Sedeh Padilha”, Vila Brasil; 48) Indicação nº 226/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de adquirir ônibus para substituírem
àqueles que transportam os alunos da zona Rural, considerando que os atuais estão
sucateados; 49) - Indicação nº 227/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade promover as sinalizações competentes, invertendo a
mão de direção da Rua Governador Pedro de Toledo, Jardim Santa Rita; 50) Indicação nº 228/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade instalar placas sinalizadoras, orientando os motoristas que transitam
pela Rua Siqueira Campos de que é proibido adentrar a Rua Cônego Otaviano Alves
Pavesi, Jardim Santa Rita; 51) - Indicação nº 229/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o Setor competente promover a pintura de faixa para pedestres, na Avenida Seis de
Agosto, proximidades da Rua Cristiano Franco; 52) - Indicação nº 230/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o Setor competente da Municipalidade, colocar a placa
“PARE” e pintura de solo com sinais de trânsito, na Rua São Judas Tadeu, com a
Rua Domingos Devitte, Jardim Santa Rita; 53) - Indicação nº 231/2018, 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 da
Unidade de Saúde, localizada na Vila Pinheiro; 54) - Indicação nº 232/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade de fiscalizar a quantidade de caminhões pesados que trafegam
pela Estrada Municipal Levy Ramos, deteriorando o leito asfáltico dessa importante
via pública; 55) - Indicação nº 233/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o setor competente da Municipalidade, promover os reparos necessários na Estrada
Municipal PNG 335, Floriano Arrivabene; 56) – Pedido de Informações n° 83/2018,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, solicitando esclarecimentos quanto a
construção de uma Unidade Saúde da Família – USF na Vila Santa Fé; 57) – Pedido
de Informações nº 84/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre projeto de alargamento e duplicação do
anel viário; 58) – Pedido de Informações n° 85/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos quanto a
processos judiciais trabalhistas sobre desvio funcional; 59) – Pedido de Informações
n° 86/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações sobre valores recebidos pelo município do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb); 60) – Pedido de Informações n° 87/2018, de
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autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre funcionários que exercem cargos de chefia, assessoria ou
coordenação no SAEP; 61) – Pedido de Informações n° 88/2018, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações sobre implantação
do Plano de Carreira do Magistério Municipal; 62) – Pedido de Informações n°
89/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando
informações sobre limpeza periódica das caixas e reservatórios nas creches e
escolas do município; 63) – Pedido de Informações n° 90/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre tráfego
de veículos pesados pela Estrada Municipal Levy Ramos; 64) – Pedido de
Informações n° 91/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre Programa de Saúde Auditiva em Pirassununga. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 65) - Requerimento nº 187/2018, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete
edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 64/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências,
visando a execução do “Projeto Criança AMMA Brincar”. 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 187/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 66) Requerimento nº 188/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 65/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do “Projeto AMMA –
Aprender com Conforto e Segurança”. Aprovado por unanimidade dos votos; 67) –
Requerimento nº 189/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 66/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do “Projeto Estamp
ARTE”. Aprovado por unanimidade dos votos; 68) – Requerimento nº 190/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 67/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de
recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá
outras providências, visando a execução do “Projeto Pensando no Futuro”. Aprovado
por unanimidade dos votos; 69) - Requerimento n° 191/2018, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Equipe Show de Bola das rádios
Mundial FM e Difusora Bandeirantes, pela narrativa do grande clássico do
Campeonato Paulista 2018, entre Palmeiras e Corinthians, realizado no último dia 08
de abril. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 192/2018, de
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autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao 13º
Regimento de Carros de Combate, pela realização do 18º Concurso de Equitação
Forte Anhanguera, durante os dias 6, 7 e 8 de abril. Aprovado por unanimidade de
votos; 71) - Requerimento n° 193/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações aos atletas e técnicos pirassununguenses que
participaram da última edição da Taça EPTV de Futsal. Aprovado por unanimidade
de votos; 72) - Requerimento n° 194/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Lions Clube de Pirassununga
pelo 55º aniversário de fundação, no último dia 03 de abril. Aprovado por
unanimidade de votos; 73) - Requerimento n° 195/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos coordenadores do
Movimento Brasil Livre – Núcleo de Pirassununga pela passeata pacífica e
organizada, solicitando seriedade do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
habeas corpus impetrado pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia
03 de abril. Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 196/2018, de
autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Vitor Naressi
Netto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à nova Administradora Hospitalar da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, Senhora Ana Silvia Pavão. Aprovado por
unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 197/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que
presente requerimento seja encaminhado ao Ilustríssimo Senhor Presidente da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Guilherme Campos Júnior, para que
informe esta Casa de Leis quando haverá serviço de entregas de correspondências
no Jardim Santa Clara. Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n°
198/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Boutique Raio de Sol, que recentemente completou 13 anos de
atividades. Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 199/2018, 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 agora conta
com o Pastor Moacir Campos Filho como Presidente de Campo, que teve posse no
último dia 08 de abril. Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento n°
200/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Roberval Vieira de Andrade. 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 200/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 79) Requerimento n° 201/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Duartino Signoreti Tech. Aprovado por
unanimidade de votos; 80) - Requerimento n° 202/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
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enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Benedita Garcia
Massari. Aprovado por unanimidade de votos; 81) - Requerimento n° 203/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à Secretaria da Cultura do
Estado que anunciou o lançamento do PROAC Municípios, uma nova iniciativa para
fomentar a difusão da cultura no Estado de São Paulo, com investimento de cerca
de R$ 3 milhões. Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento n°
204/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Secretaria
Municipal de Segurança Pública pela preocupação social de seus funcionários, que
criou um jogo eletrônico que ensina as crianças, de maneira lúdica, a se prevenirem
contra o mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela,
chikungunya e do zika vírus. Aprovado por unanimidade de votos; 83) Requerimento n° 205/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Senhora Roberta
Ravanini Tupá Medeiros, a nova auditora da Secretaria Municipal de Saúde.
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 Edson Sidinei Vick, aparteado
pelos Vereadores Natal Furlan e Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Em
seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, aparteado pelos Vereadores José Antonio Camargo de Castro, Natal Furlan e
Vitor Naressi Netto. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Vitor Naressi Netto, aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo do Couto. 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 José Antonio
Camargo de Castro e Vitor Naressi Netto. Não havendo mais inscritos, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 64/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a
execução do “Projeto Criança AMMA Brincar”. Neste momento o Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno solicitou a votação em bloco dos Projetos de Lei em
regime de urgência, sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos votos.
Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 64/2018 foi aprovado por unanimidade de
votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 65/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do “Projeto AMMA –
Aprender com Conforto e Segurança”. Aprovado por unanimidade dos votos; 03) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 66/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência
de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e
dá outras providências, visando a execução do “Projeto Estamp ARTE”. Aprovado
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por unanimidade dos votos; 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 67/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a
execução do “Projeto Pensando no Futuro”. Aprovado por unanimidade dos votos;
05) – 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. Neste momento, o
Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário que efetuasse a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, e informou que há necessidade de
maioria absoluta para rejeição do veto. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Edson Sidinei Vick. Colocado em votação, o Veto Total aposto pelo Prefeito
Municipal ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2017 foi rejeitado por (08x01) votos;
06) – SEGUNDA 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 iniciase 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. Neste momento o Vereador
Vitor Naressi Netto solicitou a votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 37, 38 e
39/2018, de sua autoria, sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos votos.
Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 37/2018 foi aprovado por unanimidade de
votos; 07) – SEGUNDA 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 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; 08) – SEGUNDA 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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