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Ata nº 2949 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 02 de maio de 2018. Ao segundo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2949ª 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 2948 da Sessão Ordinária de 24 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. Em seguida, o
Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº 058/2018,
do Prefeito Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
49/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1695 – Recape no Bairro Vila
Nova, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual
para o período de 2018 a 2021; 02) – Ofício nº 059/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 50/2018, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 1695 – Recape no Bairro Vila Nova, na Lei Municipal nº
5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2018; 03) – Ofício nº 060/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Mensagem
Aditiva ao Projeto de Lei nº 51/2018, 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 Bairro Vila Nova,
referente ao Convênio com a Casa Civil; 04) – Ofício nº 065/2018, do Prefeito
Municipal, solicitando a devolução da Mensagens Aditivas protocoladas através dos
Ofícios nºs 58, 59 e 60/2018 e protocolamento das Mensagens Aditivas em
substituição; 05) – Ofício nº 062/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 49/2018, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 1695 – Recape no Bairro Cidade Nova, 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; 06) – Ofício nº 063/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 50/2018, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 1695 – Recape no Bairro Cidade Nova, 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; 07) – Ofício nº 064/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 51/2018, 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 Bairro Cidade Nova, referente ao Convênio com a Casa Civil.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 08) – Ofício nº 055/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
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Projeto de Lei que recebeu o nº 75/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, e dá outras providências, visando a execução do “Projeto Cozinha
Estruturada para pessoas com TEA”. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 09) – Ofício nº 056/2018, do
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 76/2018, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras providências, visando a execução do
“Projeto Parque Infantil”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 10) – Ofício nº 057/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 77/2018, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras providências, visando a execução do
“Projeto Artes Gráficas”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 11) – Ofício nº 061/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 78/2018, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 12) – Ofício GAB nº 210/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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; 13) – Ofício GAB nº 215/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 82/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações sobre espaço da Estação Rodoviária, onde
funcionava um restaurante, que foi objeto de licitação para uso de terceiros; 14) –
Ofício GAB nº 221/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 15) – Ofício GAB nº 239/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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; 16) – Ofício nº 50/2018 – PGM, do Procurador Geral do
Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Alteração
de Convênio nº 96/2018, entabulado entre o Município e a Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pirassununga; 17) – Ofício nº 51/2018 – PGM, do Procurador
Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de
Alteração de Convênio nº 97/2018, entabulado entre o Município e a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 18) – Ofício nº 52/2018 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo de Convênio nº 01/2018, entabulado entre o Município e a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 19) – Ofício nº 89/2018, do
Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em atenção as Indicações nºs:
195/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
limpeza dos bueiros da região central para evitar alagamentos nessa região, 199,
202, 204 e 251/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para limpeza geral
do bueiro existente no loteamento Parque Clayton Malaman, reparos nos tampões
de redes de esgoto, junto ao Jardim Ferrarezzi e construção de galerias para a
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captação de águas pluviais, na Rua Ignês Rosolen Alves, e limpeza dos bueiros
existentes na Rua Edvaldo Osório Pereira da Silva, respectivamente; 20) – Ofício de
Ângelo Aparecido Moreira, solicitando arquivos sobre a Guarda Mirim de
Pirassununga; 21) – Ofício nº 65/2018, do Presidente da Câmara Municipal de Santa
Cruz das Palmeiras, Vereador José Antonio Zanatta, encaminhando Moção de Apoio
nº 08/2018, pela rejeição do veto ao Projeto de Lei Estadual nº 718/2017, de autoria
do Deputado Jorge Caruso, que permite as entidades de direito privado sem fins
lucrativos cadastrar documento fiscal doado pelo consumidor; 22) – Ofício do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando Resolução nº 01/2018,
que estabelece novos procedimentos sobre a protocolização de documentos
relacionados a processos eletrônicos; 23) – Ofício de Claudia Rosa de Moraes
Spechotto, efetuando reclamação sobre o serviço de corte de grama realizado pela
Prefeitura, deixando lixo acumulado nas guias e canteiros no Jardim Kamel; 24) –
Ofício nº 11/2018-ipc, de Delegado de Polícia Diretor, Paulo Afonso Bicudo,
agradecendo recebimento do Requerimento n° 101/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, consignando congratulações as forças de segurança de nossa
cidade, por garantirem e darem melhorar qualidade de vida a população de
Pirassununga; 25) – Ofício do Diretor Superintendente da Concessionária de
rodovias do Interior Paulista S/A – INTERVIAS, Luciano Louzane, em resposta ao
Requerimento n° 958/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, sobre a
possibilidade de incluir Pirassununga no Projeto Escola Arteris; 26) – Ofício da
Diretora da Escola Liceu Vivere, Maria Helena Zoéga Maialle, solicitando declaração
referente a medalha “Estudante Modelo” conferida ao aluno Gustavo da Silva
Gonçalves do 9º ano, em 2016; 27) – Convite do Pároco da Paróquia de Santa Rita
de Cássia, Padre Mauro Fernando Ferreira MSC, para a celebração em louvor a
Padroeira e homenagem aos componentes do Poder Legislativo de Pirassununga;
28) – 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 02/05/2018; 29) – Ofício do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, solicitando duas vias da declaração do valor do
subsídio mensal e do INSS descontado, referente ao mês de abril/2018; 30) – Ofício
da Vereadora Luciana Batista, requerendo cópia do Pedido de Informações nº
244/2018, de sua autoria e do Vereador Edson Sidinei Vick, bem como da resposta
encaminhada pelo Executivo Municipal; 31) – Revista RADIS, edição nº 187 de
abril/2018; 32) – Revista NTUrbano, edição nº 312, de jan-fev/2018; 33) –
Informativo da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARESPCJ, edição nº 30 de março/2018; 34) –
Informativo da Qualificar Capacitação e Treinamento, sobre calendário de cursos no
ano de 2018. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados
ao Prefeito Municipal: 35) - Indicação nº 264/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar a retirada
das gramas que foram cortadas e deixadas sobre as guias e sarjetas na rua
Martimiano dos Santos, Jardim Kamel, impedindo o normal escoamento de águas,
bem como, para que numa próxima poda, as gramas cortadas sejam retiradas do
local; 36) - Indicação nº 265/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, realizar a manutenção da caixa d’água da EMEF “Professor Iran
Rodrigues”, Vila Santa Fé; 37) - Indicação nº 266/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
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verifique a possibilidade de designar Recepcionista para o Posto de Saúde da Vila
Redenção, para melhor orientar e atender os contribuintes que se utilizam daquele
centro médico; 38) - Indicação nº 267/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de ordenar sejam providenciados produtos de limpeza ao Posto de
Saúde da Vila São Pedro; 39) - Indicação nº 268/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade ordenar a fiscalização no horário de atendimento dos
médicos contratados para atender nos postos de saúde; 40) - Indicação nº 269/2018,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade ordenar sejam providenciados
melhorias no Posto de Saúde da Vila Santa Fé; 41) - Indicação nº 270/2018, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de promover melhorias nos
ingredientes para a feitura da Merenda Escolar, proporcionando mais saúde para os
alunos que frequentam a Rede Municipal de ensino; 42) - Indicação nº 271/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, proceder com o
recapeamento da Rua Constituição; 43) - Indicação nº 272/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente promover a limpeza geral da Praça do Idoso
localizada na Vila Santa Fé; 44) - Indicação nº 273/2018, 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 Rua
Ivan Clayton de Oliveira, Jardim Lauro Pozzi, Centro Comercial do Bairro; 45) Indicação nº 274/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, intimar o proprietário do imóvel localizado na Rua Amador Bueno,
1.451, Vila Steola, para que providencie a limpeza do prédio que se encontra
inacabado, fazendo inclusive a dedetização necessária para banir os animais
peçonhentos do local; 46) - Indicação nº 275/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o setor competente da Municipalidade intimar o proprietário do imóvel localizado na
esquina das Ruas Eliza Souza da Silva com Benedito Tavares, Jardim Veneza II,
para que promova a limpeza geral de seu imóvel; 47) - Indicação nº 276/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de construir lombadas na Rua General Luiz Barbedo, saída para
Cachoeira de Emas, nas imediações da Rotatória e Mercearia da Vila Beck; 48) –
Pedido de Informações n° 96/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre ações trabalhistas contra o
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP nos últimos 05 anos (2013 a
2018); 49) – Pedido de Informações n° 97/2018, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre reforma na Unidade de
Saúde da Vila Esperança; 50) – Pedido de Informações n° 98/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
construção da USF do Jardim Itália; 51) – Pedido de Informações n° 99/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando esclarecimentos quanto a
dedetização nos prédios públicos municipais e outros imóveis sob responsabilidade
da Municipalidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 52) - Requerimento
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nº 238/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 43/2018, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n°1692 – Construção do
Campo de Futebol na Vila Santa Fé, na Lei Municipal n° 5.196, de 20 de dezembro
de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Neste momento, o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a
leitura do número do Projeto de Lei e o nome do Vereador autor dos requerimentos
de urgência, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em
votação, o Requerimento nº 238/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 53) Requerimento nº 239/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 44/2018, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n°1692 –
Construção do Campo de Futebol na Vila Santa Fé, na Lei Municipal n° 5.120, de 11
de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.
Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 240/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 45/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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 n°1692 – Construção do Campo de Futebol na Vila Santa Fé,
referente ao Convênio com a Caixa Econômica Federal. Aprovado por unanimidade
de votos; 55) - Requerimento nº 241/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, 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 61/2018, de autoria do
de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n° 2581 –
Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso, na Lei Municipal n° 5.196, de 20 de
dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 242/2018, de autoria do Vereador
Natal Furlan, 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 62/2018, de
autoria do de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n°
2581 – Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso, na Lei Municipal n° 5.120,
de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.
Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 243/2018, de autoria do
Vereador Natal Furlan, 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
63/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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 n° 2581 – Serviço
de Acolhimento Institucional para Idoso, referente ao convênio com o Estado Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 58) - Requerimento nº 244/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, 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
74/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros à Associação Sócio-Ambiental
Sementes do Amanhã – ASA II e dá outras providências, visando a execução do
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Projeto Novas Vidas. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº
245/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 75/2018, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de
recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras
providências, visando à execução do Projeto Cozinha Estruturada para pessoas com
TEA. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 246/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais oito edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 76/2018, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos
financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras
providências, visando à execução do Projeto Parque Infantil. Aprovado por
unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 247/2018, 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 77/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o
Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras providências, visando à execução do
Projeto Artes Gráficas. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n°
248/2018, de autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Paulo Lucas Pelais. 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 248/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento n° 249/2018, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Lorival Brotas. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento n°
250/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Luzia Ramos. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento n° 251/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Tacilia da Silva Nascimento. Aprovado por unanimidade de votos; 66) Requerimento n° 252/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações a Assembleia de Deus-Ministério Belém, de
Cachoeira de Emas, que recentemente completou um ano de existência. Aprovado
por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 253/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Eva Aparecida Faria Nunes. Aprovado por unanimidade de
votos; 68) - Requerimento n° 254/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Curso Supera Ginástica para o Cérebro que tem como missão
levar as pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora,
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desenvolvendo o potencial do cérebro. Aprovado por unanimidade de votos; 69) Requerimento n° 255/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, Jeferson Ricardo do Couto e José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais seis edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Lanchonete Route 85 Beer
Burguer, mais uma opção para encontrar os amigos e se alimentar em nossa cidade.
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 Vitor Naressi Netto. A seguir, usou
da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pela
Vereadora Luciana Batista. Logo após, a já inscrita Vereadora Luciana Batista cedeu
seu tempo ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a palavra o Vereador
Edson Sidinei Vick. Em seguida, dispensou o usou da palavra o já inscrito 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. Não
havendo mais inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para
que fosse feita a colheita de assinaturas nos pareceres do Projetos de Lei em
regime de urgência. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente passou a Ordem do
Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 43/2018, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n°1692 –
Construção do Campo de Futebol na Vila Santa Fé, na Lei Municipal n° 5.196, de 20
de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Neste
momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a votação em bloco
dos projetos em regime de urgência, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
dos votos. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 43/2018 foi aprovado por
unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 44/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação
n°1692 – Construção do Campo de Futebol na Vila Santa Fé, na Lei Municipal n°
5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2018. Aprovado por unanimidade de votos; 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 45/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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 n°1692 – Construção do Campo de Futebol na Vila Santa Fé,
referente ao Convênio com a Caixa Econômica Federal. Aprovado por unanimidade
de votos; 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 61/2018,
de autoria do de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova
ação n° 2581 – Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso, na Lei Municipal n°
5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a
2021. Aprovado por unanimidade de votos; 05) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 62/2018, de autoria do de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n° 2581 – Serviço de Acolhimento
Institucional para Idoso, na Lei Municipal n° 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por unanimidade de
votos; 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 63/2018, de
autoria do Executivo Municipal, 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
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cem reais), destinado a atender abertura da nova ação n° 2581 – Serviço de
Acolhimento Institucional para Idoso, referente ao convênio com o Estado - Proteção
Social Especial de Alta Complexidade. Aprovado por unanimidade de votos; 07) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 74/2018, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de
recursos financeiros à Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II e
dá outras providências, visando a execução do Projeto Novas Vidas. Aprovado por
unanimidade de votos; 08) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 75/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, e dá outras providências, visando à execução do Projeto Cozinha
Estruturada para pessoas com TEA. Aprovado por unanimidade de votos; 09) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 76/2018, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de
recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras
providências, visando à execução do Projeto Parque Infantil. Aprovado por
unanimidade de votos; 10) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 77/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, e dá outras providências, visando à execução do Projeto Artes
Gráficas. Aprovado por unanimidade de votos; 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 42/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa instituir o Plano
Municipal de Cultura – PMC de Pirassununga para o período de 2018 a 2028, e dá
outras providências. Retirado por falta de pareceres das Comissões Permanentes;
12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, concede ao
Senhor João Alex Baldovinotti, o Título de Honra ao Mérito. Foi apresentada a
Emenda nº 01/2018, a qual foi lida pelo Secretário, e recebeu pareceres favoráveis
verbais das Comissões Permanentes. Em votação o Projeto de Decreto Legislativo
n° 01/2018, bem como a Emenda nº 01/2018, foram aprovados por unanimidade dos
votos; 13) – PRIMEIRA DISCUSSÃO da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei
Complementar n° 11/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa alterar a Lei
Complementar n° 81/2007, que instituiu o Código Tributário Municipal. Retirado por
falta de pareceres das Comissões Permanentes. 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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