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Ata nº 2948 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 24 de abril de 2018. Ao vigésimo quarto dia do mês de abril de dois mil e dezoito,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2948ª 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 2947 da Sessão Ordinária de 17 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, requerendo
ainda, destaque para leitura da denúncia formulada pelo Sr. Antonio Carlos Bueno
Barbosa. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretário, Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que procedesse com a leitura do Ofício formulado pelo
Senhor Antonio Carlos Bueno Barbosa, referente à denúncia sobre a inexistência de
contrato para a execução de transporte coletivo de passageiros em Pirassununga.
Em seguida, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício
nº 054/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
74/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos
à Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II e dá outras
providências, visando a execução do “Projeto Novas Vidas”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
02) – Ofício GAB nº 197/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 03) – Ofício GAB nº 198/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
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; 04) – Ofício GAB nº
214/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 74/2018,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
esclarecimentos quanto aos processos de licitação para a aquisição de massa
asfáltica para a Municipalidade; 05) – Ofício GAB nº 222/2018, do Prefeito Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 06) –
Ofício GAB nº 223/2018, 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; 07) – Ofício GAB nº 227/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 08) – Ofício
GAB nº 233/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
73/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
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esclarecimentos quanto a vistoria e poda das árvores próximas ao campo de futebol
da Vila Brasil; 09) – Ofício GAB nº 234/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 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; 10)
– Comunicado n° CM028240/2018, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
3.555,00); 11) – Comunicado n° CM028241/2018, do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 3.006,00); 12) – Comunicado n° CM028242/2018, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal
de Pirassununga, (R$ 1.728,00); 13) – Comunicado n° CM028243/2018, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 2.331,00); 14) – Comunicado n° CM028244/2018,
do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à
Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 3.096,00); 15) – Comunicado n°
CM028245/2018, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 1.458,00); 16) –
Comunicado n° CM028246/2018, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 2.979,00); 17) –
Ofício nº 211/2018-1, do Promotor de Justiça, Luis Henrique Rodrigues de Almeida,
encaminhando recomendação e solicitando publicidade sobre representação
referente ao Projeto de Lei n° 68/2018, que visa permitir a realização de rodeios no
âmbito do Município de Pirassununga; 18) – Ofício Circular GP nº 67/2018, do
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Renato Martins Costa,
convidando para a 22ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e
Dirigentes Municipais, que se realizou em 20/04/2018; 19) – Ofício da Diretora da
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos/USP, Profa. Dra. Elisabete Maria
Macedo Viegas, agradecendo e justificando ausência na Audiência Pública que se
realiza em 25/04/2018; 20) – Ofício da Câmara dos Deputados, disponibilizando
informações sobre transferências de recursos da União aos municípios; 21) – Ofício
de José Maria de Carvalho, cidadão e membro conselheiro da Comissão de Meio
Ambiente da Câmara Municipal de Pirassununga, sugerindo retirada do Projeto de
Lei n° 68/2018, que visa permitir a realização de rodeios no âmbito do Município de
Pirassununga; 22) – Ofício nº 12/EC_SCS/3416, do Comandante da Academia da
Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, em agradecimento ao
Requerimento n° 158/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, consignando votos de elevadas congratulações a Academia da Força
Aérea que comemorou seus 77 anos de existência e o “Dia do Especialista”; 23) –
Ofício do Presidente do Podemos Jovem Pirassununga, Gabriel de Oliveira Furlan,
solicitando que seja dada ciência sobre resultado da enquete realizada nas redes
sociais, referente ao Projeto de Lei n° 68/2018, que visa permitir a realização de
rodeios no âmbito do Município de Pirassununga; 24) – Ofício de Antonio Carlos
Bueno Barbosa, referente à denúncia sobre a inexistência de contrato para a
execução de transporte coletivo de passageiros em Pirassununga; 25) – Convite da
Escola EMEIJA Prof. Sérgio Cólus, para as festividades em comemoração aos 10
anos da escola, a realizar-se em 04/05/2018; 26) – Convite da Coordenadora de
Curso de Pedagogia do Centro Universitário Anhanguera, Profa. Renata Tereza da
Silva Ferreira, para a solenidade de Colação de Grau, a realizar-se em 26/04/2018;
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27) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para solenidade de
inauguração do Ganha Tempo Pirassununga-SP, a realizar-se em 26/04/2018;
Convite da Prefeita Municipal de Santa Cruz da Conceição, Patricia Capodifoglio
Landgraf, para as festividades do 65º Aniversário de Emancipação Político
Administrativa de Santa Cruz da Conceição, a realizar-se de 27/04 a 06/05/2018; 28)
– Ofício nº 0056/18, do Presidente da União dos Vereadores do Estado de São
Paulo – UVESP, Sebastião Misiara, convidando para o 1º Congresso Nacional de
Vereadores, a realizar-se de 08 a 12/05/2018; 29) – Ofício do Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, requerendo a
retirada do Projeto de Lei n° 68/2018, bem como do Substitutivo apresentado,
ambos de sua autoria, que dispõem sobre a realização de rodeios no âmbito do
Município de Pirassununga; 30) – Projeto de Lei Complementar nº 02/2018, de
autoria da Mesa Diretora, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 157, de 27
de março de 2018, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pirassununga. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
31) – Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, que concede ao Senhor João Alex Baldovinotti,
o Título de Honra ao Mérito. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Informativo da Força Sindical
de São Paulo, edição de março de 2018. As Indicações e Pedidos de Informações a
seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 33) - Indicação nº 253/2018, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, para que o Prefeito Municipal
apoie a ideia e forneça todo apoio necessário e devida logística de máquinas e
caminhões para recolher lixo coletado pela Organização Não Governamental –
TOMORROW; 34) - Indicação nº 254/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade, construir lombada nas imediações do número 1.336
da Rua José Bonifácio, esquina com a Rua Major Feliciano; 35) - Indicação nº
255/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de através das Secretarias Municipais de Meio
Ambiente, e Agricultura, manter contato com os Usineiros, para quando da colheita
da cana, que sejam molhadas as Estradas nas imediações onde existir residências,
para pelo menos, amenizar o problema com poeira que os residentes na zona rural
enfrentam nessa época; 36) - Indicação nº 256/2018, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade construir redutores de velocidade
nas imediações da Escola Rural do Bairro Santo Antonio, visando dar maior
segurança para os alunos; 37) - Indicação nº 257/2018, 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 asfalto na estrada que dá acesso aos imóveis localizados no Bairro da
Balsa; 38) - Indicação nº 258/2018, 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, verificar e melhorar o
atendimento na Farmácia localizada junto ao Posto de Saúde do Bairro Clayton
Malaman; 39) - Indicação nº 259/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar colocação de
cartazes em locais públicos, orientando os Munícipes a guardarem os recibos de
pagamentos feitos em favor do Município por um prazo de 05 anos, resguardando
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seus direitos, em eventual pane no sistema eletrônico da Municipalidade que está
em fase de mudanças; 40) - Indicação nº 260/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de determinar ao
setor competente que faça vistoria e estudo imediato nas escolas e creches do
município para evitar acidentes com consequências drásticas; 41) - Indicação nº
261/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
promover a pintura de faixa para pedestres no cruzamento da Avenida Brasil com a
Rua Izaura Ricciardi Del Nero, Jardim São Valentim; 42) - Indicação nº 262/2018, 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 ponto de ônibus do Jardim Margarida, inclusive a poda do
mato no local; 43) - Indicação nº 263/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente promover os reparos necessários no final Rua Lauro Watt, proximidades
do número 561, Jardim Verona II, bem assim, construir calçadas e corte dos matos
que impedem os pedestres transitarem pela localidade; 44) – Pedido de Informações
n° 95/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
informações sobre número de rubricas existentes na administração, bem assim,
como das contas bancárias do Município. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 45) - Requerimento n° 220/2018, de autoria de todos os Edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Cabo PM Elton Ricardo Cunha. 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 220/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 46) Requerimento n° 221/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Miguel Lombardi, interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de
R$100.000,00 (cem mil reais) a serem destinados à Santa Casa 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 221/2018 foi aprovado por unanimidade de votos;
47) - Requerimento n° 222/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Deputado Estadual Marcos Antonio Zerbini e sua esposa Cleusa
Ramos Zerbini, pelo importante trabalho que realizam em nossa cidade. Aprovado
por unanimidade de votos; 48) - Requerimento n° 223/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado
Federal Antonio Adolpho Lobbe Neto, que já apoiou diversas causa de nossa cidade
e confirmou a emenda de R$100.000,00 (cem mil reais) para a compra de
equipamentos ao hospital. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento
n° 224/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
ao atleta Breno Nascimento que recentemente alcançou o quinto lugar, em sua
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categoria, na prova Iron Man em Florianópolis. Aprovado por unanimidade de votos;
50) - Requerimento n° 225/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja transferida a
sessão ordinária programada para o dia 01/05/2018, para o dia 02/05/2018, em
virtude da comemoração do Dia do Trabalhador. Aprovado por unanimidade de
votos; 51) - Requerimento n° 226/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Deputado Federal Luiz Felipe
Baleia Tenuto Rossi, que logrou êxito na aprovação do Projeto de Lei que garante a
regulamentação dos agentes comunitários de saúde e endemias. Aprovado por
unanimidade de votos; 52) - Requerimento n° 227/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais seis edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Monsenhor Otávio Dorigon, pelos
91 anos de vida, recém completados no último dia 23 de abril. Aprovado por
unanimidade de votos; 53) - Requerimento n° 228/2018, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Cafeteria Segredos de Família,
recentemente inaugurada na Rua Bom Jesus. Aprovado por unanimidade de votos;
54) - Requerimento n° 229/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Comunidade Católica Nossa Senhora do Rosário que, no
último dia 14 de abril, realizou mais um show de prêmios. Aprovado por unanimidade
de votos; 55) - Requerimento n° 230/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Marcia Aparecida Pereira. Aprovado por unanimidade de votos; 56) Requerimento n° 231/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que presente requerimento seja encaminhado ao
Ilustríssimo Senhor Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
Guilherme Campos Júnior, para que permita a entrega de correspondências nos
bairros Jardim Luiz de Castro, Jardim Santa Clara, Jardim Kanebo e Jardim San
Martinho. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento n° 232/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a Unidade de Pesquisa e
Desenvolvimento de Pirassununga, ligada ao Centro de Pesquisa de Aquicultura do
Instituto de Pesca (IP-APTA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, que promoveu, nos dias 19 e 20 de abril, o V Curso Sobre
Técnicas de Cultivo do Lambari. Aprovado por unanimidade de votos; 58) Requerimento n° 233/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
aos lutadores da Academia Cicero Costa, Professor Antonio Cesar mais conhecido
como “Capivara” e seu aluno Danilo Ribeiro, o “Curupira”, que estiveram na cidade
de Guarujá, participando do “1º Campeonato Mega Monsters de Jiu-Jitsu Guarujá”,
no último dia 15 de abril. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento n°
234/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Adelino Honorato. Aprovado por unanimidade de votos; 60) Requerimento n° 235/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor João Ferreira da Silva. Aprovado por
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unanimidade de votos; 61) - Requerimento n° 236/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de São Paulo, Márcio Luiz França Gomes, Excelentíssimo
Senhor Secretário Estadual de Educação Dr. José Renato Nalini, Excelentíssimo
Senhor Secretário Estadual de Cultura Romildo Campello e Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Turismo Fabricio Cobra Arbex intercedam por Pirassununga,
visando a restauração do trabalho artístico de Antonio Luiz Gagni, datado de 1954,
presente no frontispício da Escola Estadual “Eloy de Miranda Chaves” no Distrito de
Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n°
237/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Jeferson Ricardo do Couto
e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Orlando Bertin.
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.
O Sr. Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou
ao Vice-Presidente Vereador Edson Sidinei Vick que assumisse a direção dos
trabalhos. Usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Edson Sidinei Vick. Em seguida, usou da palavra a já inscrita Vereadora Luciana
Batista. Continuando, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Logo após, dispensou o usou da palavra o já inscrito
Vereador Natal Furlan. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Vitor Naressi Netto. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
José Antonio Camargo de Castro. Por fim, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Não havendo mais inscritos, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
n° 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. Aprovado por unanimidade de votos; 02) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Substitutivo ao Projeto de Lei n° 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. O Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, que procedesse a leitura do requerimento de retirada da
propositura. Logo o Projeto de Lei nº 68/2018 e o Substitutivo foram retirados pelo
autor, na forma do artigo 72 do Regimento Interno. 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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