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Ata nº 2950 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 08 de maio de 2018. Ao oitavo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2950ª 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 2949 da Sessão Ordinária de 02 de maio de 2018, a
qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou suspensão da Sessão por 10 minutos para assinatura das
proposituras pelos Edis. Retomando os trabalhos, 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 GAB nº 231/2018, do Prefeito Municipal,
em atenção ao 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; 02) – Ofício GAB nº 235/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 87/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
funcionários que exercem cargos de chefia, assessoria ou coordenação no SAEP;
03) – Ofício GAB nº 236/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 91/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre Programa de Saúde Auditiva em Pirassununga; 04) –
Ofício GAB nº 240/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 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; 05) – Ofício GAB nº 255/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 90/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre tráfego de veículos
pesados pela Estrada Municipal Levy Ramos; 06) – Ofício GAB nº 256/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 83/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, solicitando esclarecimentos quanto a construção de uma
Unidade Saúde da Família – USF na Vila Santa Fé; 07) – Ofício GAB nº 257/2018,
do Prefeito Municipal, em resposta ao Ofício nº 598/2018, tendo como interessado o
Senhor Antônio Carlos Bueno Barbosa, que relata inércia do Executivo Municipal
sobre processo licitatório para concessão da prestação dos serviços de transporte
coletivo público no Município; 08) – Ofício GAB nº 259/2018, do Prefeito Municipal,
em atenção ao 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; 09) – Ofício GAB nº 261/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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); 10) –
Ofício nº 006/2018, do Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Roberto Donizeti
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Bragagnollo, solicitando agendamento de Audiência Pública para sanar dúvidas
quanto ao Plano Municipal de Cultura; 11) – Ofício nº 53/2018 – PGM, do Procurador
Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Acordo de
Cooperação nº 01/2018, entabulado entre o Município e a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pirassununga; 12) – Comunicado n° CM046155/2018,
do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à
Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 295.826,61); 13) – Ofício nº 65/2018-c, do
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, Vereador Valter
Moreno Panhossi, encaminhando Moção nº 64/2018, em apoio aos funcionários dos
Correios, pela melhoria dos serviços da empresa, pela valorização profissional e
contra o desmonte e a privatização da empresa; 14) – Ofício da Subsecretaria de
Relacionamento com Municípios do Estado de São Paulo, em resposta ao
Requerimento n° 36/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Governador do Estado de São Paulo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho
sancione o Projeto de Lei nº 718/2017, de autoria do Deputado Estadual Jorge
Caruso que permite o repasse das notas fiscais do consumidor às entidades sociais
cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista; 15) – Convite da Prefeitura Municipal
de Pirassununga, para a Exposição Fotográfica “Isocátheon – As vinte deusas
gregas”, a realizar-se em 10/05/2018; 16) – Convite da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, para Audiência Pública do Plano Diretor de Turismo – MIT: Município
de Interesse Público, que se realiza em 09/05/2018; 17) – Convite do Comandante
do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Tenente Coronel de Cavalaria André Sá
e Benevides Arruda, para a Solenidade em comemoração ao Dia da Cavalaria, que
se realiza em 09/05/2018; 18) – Boletim da Confederação Nacional de Municípios –
CNM, edição de abril/2018; 19) – Convite da Masterlegis Consultoria, Assessoria e
Treinamentos, para o 8º Encontro Nacional de Vereadores, a realizar-se nos dias 05,
06 e 07/06/2018. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados ao Prefeito Municipal: 20) - Indicação nº 277/2018, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor de fiscalização intimar o proprietário de um lote de terreno,
localizado na esquina das confluências das Ruas Arlindo Borges com Madre
Cândida Rosa, no Parque dos Eucaliptos, para que faça a limpeza de seu imóvel;
21) - Indicação nº 278/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade, estudar da possibilidade de dotar de mão única de
direção a Rua Manoel Leme Franco, nas proximidades do empreendimento Canto
dos Pássaros; 22) - Indicação nº 279/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de criar a denominada “rota de acessibilidade” como forma de permitir
a participação cidadã da pessoa com deficiência; 23) - Indicação nº 280/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Prefeito Municipal verifique possibilidade de criar uma Casa Abrigo para acolher
mulheres e seus filhos, vítimas de violência doméstica, empregando efetividade da
Lei Municipal nº 3.142/2002; 24) - Indicação nº 281/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de aplicação de Anteprojeto de Lei, que cuida em dar correta
destinação aos resíduos sólidos, consoante ao relevo da matéria; 25) - Indicação nº
282/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
realizar as substituições dos bancos e longarinas que estão alocados na USB do
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Jardim das Laranjeiras; 26) - Indicação nº 283/2018, 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 fiscalização com maior frequência nas praças de nossa cidade, tomando
as medidas necessárias para possibilitar a permanência dos contribuintes nessas
áreas de lazer, com maior comodidade e sem a presença dos vândalos; 27) Indicação nº 284/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique dos mantimentos
arrecadados quando das festividades comemorativas pela passagem do Dia do
Trabalho, sejam distribuídos para as Entidades Assistenciais de nossa cidade; 28) Indicação nº 285/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar a troca das lâmpadas existentes nas redes de Iluminação Pública das
Ruas da Vila Santa Fé, por outras mais modernas, proporcionando melhor
luminosidade para a população; 29) - Indicação nº 286/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o responsável pela Secretaria Municipal de
Educação, determinar as providências e reparos necessários na Escola Rural do
Bairro Santa Tereza; 30) - Indicação nº 287/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar a Chefia do Setor de Limpeza, determinar
que a coleta de lixo seja feita de maneira mais aprimorada e não causando
transtornos para os moradores; 31) - Indicação nº 288/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique as possibilidades de designar varredores de ruas para a Vila Santa Fé,
mesmo que seja para os serviços serem realizados duas vezes por semana; 32) Indicação nº 289/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar a limpeza da Rua Ignácio Franco da Silveira,
Jardim Paulista; 33) - Indicação nº 290/2018, 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 promover melhorias nas lâmpadas
existentes na rede elétrica das rotatórias da cidade; 34) - Indicação nº 291/2018, 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 e pintura das praças localizadas na Zona Sul da cidade; 35) Indicação nº 292/2018, 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 e pintura das praças localizadas na Zona
Norte da cidade; 36) - Indicação nº 293/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de realizar por meio do
setor municipal de trânsito, a Campanha Maio Amarelo para promover a devida
conscientização sobre uma melhor conduta no trânsito de nossa cidade; 37) Indicação nº 294/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de criar um setor no quadro da
Municipalidade com o fim específico de prestar assistência aos animais atropelados
nas ruas da cidade e que necessitam de cuidados, bem assim, fazer a remoção
daqueles outros que venham a morrer com o atropelamento; 38) - Indicação nº
295/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
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realizar a limpeza geral e pintura da Praça dos Cajueiros, localizada na cidade
Jardim; 39) - Indicação nº 296/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor competente
promover a dedetização do prédio do CAIC, visando espantar os bombos que lá
frequentam diariamente, prevenindo-se de possíveis doenças que transmitem; 40) Indicação nº 297/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a Fiscalização notificar o
proprietário do lote de terreno, situado na Rua Coronel Franco, nº 2600,
determinando que faça a limpeza de seu lote; 41) - Indicação nº 298/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, proceder com a
urgência necessária, os reparos na ponte existente na Estrada Monte Sião, pois pela
má conservação em que se encontra poderá ocorrer acidentes com veículos que por
ela passam e também pelos ônibus municipais que transportam dezenas de
crianças; 42) - Indicação nº 299/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade, realizar a manutenção do leito asfáltico da Estrada
que dá acesso ao Bairro Rural do Matão principalmente na ponte e imediações; 43)
– Pedido de Informações n° 100/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicitando esclarecimentos quanto ao reajuste dos vencimentos dos
Servidores Municipais; 44) – Pedido de Informações n° 101/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações sobre servidores que
exercem funções em Cargos de Comissão; 45) – Pedido de Informações n°
102/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
solicitando informações sobre conhecimento do estado de calamidade da ponte do
Monte Sião e de providências para a reforma; 46) – Pedido de Informações n°
103/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações sobre finalização das reformas da USF do Jardim Roma,
USF do Jardim Ferrarezzi e USF do Jardim Morumbi; 47) – Pedido de Informações
n° 104/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace
Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações
sobre reestruturação dos empregos dos funcionários da pasta da Secretaria
Municipal de Educação e professores; 48) – Pedido de Informações n° 105/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre as atividades
realizadas e horário de trabalho dos funcionários nos postos do Programa Acessa
São Paulo; 49) – Pedido de Informações n° 106/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, solicitando esclarecimentos quanto a denúncias de que os prédios
municipais estariam em desconformidade com as normas de segurança; 50) –
Pedido de Informações n° 107/2018, de autoria dos Vereadores Natal Furlan e Vitor
Naressi Netto, solicitando informações sobre valores arrecadado, desde 2017 a
2018, com o uso dos imóveis que abrigam restaurantes às margens do Rio Mogi
Guaçu, bem como a destinação feita. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 51) Requerimento nº 256/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 46/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno
requereu que fosse feita votação em bloco dos requerimentos de urgência dos
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Projetos de Lei nºs 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71 e 72/2018 e
Mensagens Aditivas aos Projetos de Lei nº 49, 50 e 51/2018, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº
256/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 257/2018,
de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
47/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 258/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado
sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 48/2018,
de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 259/2018, de
autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, a Mensagem
Aditiva ao Projeto de Lei nº 49/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº
260/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, seja
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, a Mensagem
Aditiva ao Projeto de Lei nº 50/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº
261/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 51/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento
nº 262/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 52/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº
263/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 53/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento
nº 264/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
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oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 54/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 60) Requerimento nº 265/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 55/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
266/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto
de Lei nº 56/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 267/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto
de Lei nº 57/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de
votos; 63) - Requerimento nº 268/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 58/2018, de autoria do
Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento nº 269/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 59/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 65) Requerimento nº 270/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 60/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 271/2018,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis,
para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 70/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 1535 – Pavimentação Asfáltica no Bairro Recanto dos
Colibris, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual
para o período de 2018 a 2021. Aprovado por unanimidade de votos; 67) Requerimento nº 272/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
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mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 71/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1535 – Pavimentação Asfáltica no Bairro Recanto
dos Colibris, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 68) Requerimento nº 273/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 72/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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 1535 – para atender ao Convênio com a Pavimentação
Asfáltica no Bairro Recanto dos Colibris. Aprovado por unanimidade de votos; 69) Requerimento nº 274/2018, de autoria de todos os Edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Paróquia Santa Rita de Cássia
pela realização da missa voltada ao Poder Legislativo, no último dia 06 de maio.
Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 275/2018, 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 Valentim Meler. 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 275/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 71) Requerimento n° 276/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana
Batista e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais cinco edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Luis Carlos Lapola. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento
n° 277/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
Senhora Marlene Noronha pelo trabalho realizado com primor em prol da APAE
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n°
278/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Allegro Studio de Dança, que realizou diversas atividades como passeio de
trenzinho com as crianças, performances de rua e uma saborosa festa com alunos e
amigos da escola, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, em 29 de abril.
Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 279/2018, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à 3ª Companhia da Polícia
Militar de Pirassununga atende cerca de 60 crianças em projeto social, e pela
participação dos atletas mirins da Escolinha de Futebol da Polícia Militar no Torneio
Esporte nos Bairros. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n°
280/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Colégio John Kennedy que foi agraciado com
o Prêmio Leão de Ouro, premiação dada pelo Sistema Anglo às escolas que se
destacam na área de Responsabilidade Social, no último dia 06 de maio. Aprovado
por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 281/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações a EMEIJA “Professor
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Sérgio Cóllus” que completou 10 anos de existência, no último dia 04 de maio.
Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 282/2018, 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
do Senhor Jair Anderson de Sousa Miranda. Aprovado por unanimidade de votos;
78) - Requerimento n° 283/2018, 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 do Senhor Luiz Carlos Pizani.
Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento n° 284/2018, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Rádio Kerigma FM
87,9 que neste mês está completando 20 anos de existência. Aprovado por
unanimidade de votos; 80) - Requerimento n° 285/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Associação dos Moradores
LARIFER que realizou o 1° Torneio de Futsal “Nosso Futuro”, no último dia 29 de
abril de 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 81) - Requerimento n° 286/2018,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao jovem escritor
Cassio Picinato Gomes da Silva pelo lançamento de seu mais novo livro “Sonetos –
Canções na Partitura das Emoções”. Aprovado por unanimidade de votos; 82) Requerimento n° 287/2018, 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 Carolina
Bernardo. Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento n° 288/2018, 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 Ana Angélica de Jesus. Aprovado por
unanimidade de votos; 84) - Requerimento n° 289/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Cláudio Aparecido
Bonvechio. Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento n° 290/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao novo Secretário de Estado
de Saúde, Dr. Marco Antonio Zago, nomeado no último dia 28 de abril. Aprovado por
unanimidade de votos; 86) - Requerimento n° 291/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos proprietários da Cosmoderma Indústria e Comércio,
que inaugurou suas instalações no Bairro Cantareira há 1 ano. Aprovado por
unanimidade de votos; 87) - Requerimento n° 292/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Baldin Bio Energia pelo exemplo de cidadania que está
oferecendo a população rural, colocando seu maquinário para manutenções na
estradas vicinais. Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento n°
293/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos skatistas de
Pirassununga pela pintura da pista do CEFE Presidente Médici. Aprovado por
unanimidade de votos; 89) - Requerimento n° 294/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao novo Secretário Adjunto de Desenvolvimento
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Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Senhor Ricardo Alexandre de Almeida
Bocalon, nomeado no último dia 28 de abril. Aprovado por unanimidade de votos;
90) - Requerimento n° 295/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e
Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Thiago Henrique Pillão.
Em discussão, usou da palavra o Vereador Natal Furlan. Colocado em votação, o
Rquerimento nº 295/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 91) Requerimento n° 296/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Natal
Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Valdinéia Aparecida Sales
Guimarães. Aprovado por unanimidade de votos; 92) - Requerimento n° 297/2018,
de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Robson Camilo dos Santos Menezes.
Aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou que
fosse feito 1 minuto de silêncio aos falecidos que estão recebendo homenagem
póstuma nesta Sessão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos 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, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. A seguir, usou da palavra
na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelos
Vereadores Vitor Naressi Netto e Natal Furlan. Em seguida, 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. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista.
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. Usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelo Vereador Vitor Naressi Netto.
Por fim, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
aparteado pelo Vereador 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 46/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão
de nova ação n°1693 – Recape na Vila Santa Fé II, 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 46/2018 foi aprovado por
unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 47/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova
ação n°1693 – Recape na Vila Santa Fé II, 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 dos votos; 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 48/2018, 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°1693
– Recape na Vila Santa Fé II, referente ao Convênio com a Caixa Econômica
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Federal. Aprovado por unanimidade dos votos; 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei n° 49/2018, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n°1695 – Recape no
Bairro Cidade Nova, 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 dos votos; 05)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei n°
50/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação
n°1695 – Recape no Bairro Cidade Nova, 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 dos votos; 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO da Mensagem
Aditiva ao Projeto de Lei n° 51/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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
n°1695 – Recape no Bairro Cidade Nova, referente ao Convênio com a Casa Civil.
Aprovado por unanimidade dos votos; 07) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 52/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação n° 1696 – Recape no Jardim Parque dos Eucaliptos,
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 dos votos; 08) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 53/2018, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n° 1696 – Recape no Jardim Parque
dos Eucaliptos, 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 dos votos; 09)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 54/2018, de autoria do
Executivo Municipal, 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 n° 1696 – Recape no Jardim Parque dos Eucaliptos, referente ao
Convênio com a Casa Civil. Aprovado por unanimidade dos votos; 10) – PRIMEIRA
E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 55/2018, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n° 1694 – Recape no Jardim
Residence Rio Verde, 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 dos
votos; 11) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 56/2018, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n° 1694 –
Recape no Jardim Residence Rio Verde, 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 dos votos; 12) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 57/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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 n° 1694 –
Recape no Jardim Residence Rio Verde, referente ao Convênio com a Casa Civil.
Aprovado por unanimidade dos votos; 13) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 58/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação n° 1697 – Recape na Vila Guimarães, 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 dos votos; 14) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 59/2018, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n° 1697 – Recape na Vila
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Guimarães, 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 dos votos; 15)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 60/2018, de autoria do
Executivo Municipal, 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 n° 1697 – Recape na
Vila Guimarães, referente ao Convênio com a Casa Civil. Aprovado por unanimidade
dos votos; 16) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 70/2018,
de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação n° 1535 –
Pavimentação Asfáltica no Bairro Recanto dos Colibris, 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 dos votos; 17) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 71/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação n° 1535 – Pavimentação Asfáltica no Bairro Recanto
dos Colibris, 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 dos votos; 18)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 72/2018, 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° 1535 – para atender ao
Convênio com a Pavimentação Asfáltica no Bairro Recanto dos Colibris. Aprovado
por unanimidade dos votos; 19) – SEGUNDA 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.
Aprovado por (09x01) votos; 20) – 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; 21) –
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; 22) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar n° 01/2018, de autoria do Executivo Municipal, visa alterar
dispositivos da Lei Complementar n° 76, de 15 de fevereiro de 2007, e suas
alterações, que dispõem sobre o zoneamento urbano e rural do município de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos 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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