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Ata nº 2951 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 15 de maio de 2018. Ao décimo quinto dia do mês de maio de dois mil e dezoito,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2951ª 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 2950 da Sessão Ordinária de 08 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 nº 066/2018, do Prefeito Municipal,
solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 42/2018, que visa instituir o Plano
Municipal de Cultura – PMC de Pirassununga e dá outras providências; 02) – Ofício
nº 067/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando o veto total ao Projeto de Lei nº
69/2018, que dispõe sobre a regulamentação no âmbito municipal da aplicação do
artigo 55, inciso VI e artigo 56, inciso II da Lei Federal 8.666/93, obrigando a
utilização do seguro garantia de execução de contratos públicos de obras e de
fornecimento de bens ou de serviços, denominando essa modalidade e aplicação da
Lei como Seguro Anti Corrupção – SAC, e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
03) – Ofício nº 068/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 79/2018, que visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº 5.253, de 10
de maio de 2018, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinado a
atender abertura da nova ação nº 1693 - Recape na Vila Santa Fé II, referente ao
Convênio com a Caixa Econômica Federal. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 04) – Ofício
GAB nº 252/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
94/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
esclarecimentos quanto a implantação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos
no prédio que seria destinado a Creche do Idoso; 05) – Ofício GAB nº 253/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 93/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, solicitando informações sobre suspensão do
atendimento de psicóloga na Unidade de Saúde da Vila Pinheiro; 06) – Ofício GAB
nº 254/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
92/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
esclarecimentos quanto a reforma da Unidade de Saúde do Jardim Ferrarezzi; 07) –
Ofício GAB nº 276/2018, do Secretário Municipal de Governo, Jorge Luis Lourenço,
solicitando 01 cópia autenticada do Termo de Posse do Prefeito; 08) – Ofício nº
008/2018, do Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Roberto Donizeti
Bragagnollo, em resposta ao Ofício nº 651/2018-SG que solicita indicação do nome
de duas Famílias Italianas, a serem homenageadas em Ato Solene comemorativo ao
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Dia da Comunidade Italiana “Nicola Di Gregório”; 09) – 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 a
realizar-se em 22/05/2018; 10) – Ofício RC13.3/EXT-014-08/MAIO/2018, do Chefe
da RC 13.3 – DER, Engenheiro Og Fray, em atenção ao Requerimento n° 219/2018,
de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Natal Furlan, para que se sensibilize
pela necessidade de infraestrutura adequada ao turismo do Distrito de Cachoeira de
Emas, incluindo a reforma da ponte antiga no cronograma de obras do Governo do
Estado; 11) – Convite da Associação Comercial e Industrial de Pirassununga – ACIP,
para o evento “Café com o Presidente”, que se realiza em 16/05/2018; 12) – Convite
do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto
Baccarin, para a Cerimônia Militar alusiva ao Quinquagésimo Nono Aniversário do
Destacamento, a realizar-se em 29/05/2018; 13) – Ofício do Presidente da Câmara,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, encaminhando Balancetes
da Receita e Despesas, referente ao mês de abril/2018; 14) – Ofício do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, requerendo suspensão dos
efeitos externos e cancelamento do Requerimento nº 183/2018, de sua autoria,
devido à necessidade de correção; 15) – Convite da Escola do Parlamento para
palestras sobre a influência das “fake news” no processo eleitoral, a realizarem-se
em 21 e 23/05/2018; 16) – Convite da Escola do Parlamento para o curso “Dossiê
Mulher, que se realiza em 16/05/2018. As Indicações e Pedidos de Informações a
seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 17) - Indicação nº 300/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o retorno do ponto de ônibus da Rua Santo
Antônio, para o local que anteriormente estava instalado, ou seja, nas proximidades
do Córrego do Andrezinho; 18) - Indicação nº 301/2018, de autoria dos Vereadores
Paulo Eduardo Caetano Rosa e Natal Furlan, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de rever a decisão de não deixar os feirantes participarem das
festividades da “Semana Nenete de Música Caipira”, pois desde a primeira edição
da festividade sempre participaram; 19) - Indicação nº 302/2018, 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 as manutenções necessárias no Barracão da FEPASA; 20) Indicação nº 303/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar que a Secretaria Municipal de Saúde, determine que retornem as visitas
dos Agentes de Saúde no Bairro Jardim Millenium; 21) - Indicação nº 304/2018, 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 pintura de faixa para pedestres nas imediações do Lar
André Luiz; 22) - Indicação nº 305/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de executar a Lei Municipal nº
5.161 de 15 de setembro de 2017 que institui a campanha “Setembro Verde”,
realizando todas as atividades previstas no próximo mês de setembro; 23) Indicação nº 306/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
promover o recapeamento da Rua Eunildo Cremonesi, Jardim Limoeiro em
Cachoeira de Emas; 24) - Indicação nº 307/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de implantar na
Rede Pública, Curso de Robótica, mantendo-se contato com a USP para verificar a
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possibilidade de realizar parceria para tal mister; 25) - Indicação nº 308/2018, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade, realizar a manutenção necessária na Ponte de
Madeira da Estada Municipal Levy Ramos; 26) - Indicação nº 309/2018, de autoria
dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, proceder com a urgência necessária, vistoria no ônibus que faz a
linha escolar da E. E. “Nossa Senhora do Loreto”, determinando os necessários
reparos; 27) – Pedido de Informações n° 108/2018, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, solicitando esclarecimentos sobre providências quanto à
Indicação nº 70/2018, de sua autoria, que solicitou providências da Administração no
sentido de realizar a pintura de solo, faixa para pedestres e os dizeres Devagar
Escola, nas proximidades da EMEF “Jornalista Washington Luiz de Andrade”, no
Jardim Ferrarezzi; 28) – Pedido de Informações n° 109/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre pretensão de colocar em prática a
Lei Municipal nº 5.161, de 15 de setembro de 2017, que institui a campanha
“Setembro Verde”, para dar plena acessibilidade à pessoa com deficiência; 29) –
Pedido de Informações n° 110/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações sobre os motivos pelos quais o Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP não está permitindo a ligação de mais de
um hidrômetro no mesmo lote. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 30) Requerimento nº 298/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 79/2018, que visa alterar dispositivo
da Lei Municipal nº 5.253, de 10 de maio de 2018, que autoriza abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite R$ 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. 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, e leitura na íntegra do Requerimento nº 299/2018, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº
298/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 31) - Requerimento nº 299/2018,
de autoria de todos os Edis, para que o Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves
Lindo, se digne encaminhar a esta Casa de Leis cópia dos seguintes documentos:
procedimentos licitatórios para a aquisição de produtos para a merenda escolar nos
anos de 2015 a 2017; procedimentos licitatórios para a aquisição de material de
limpeza e higiene pessoal, nos anos de 2015 a 2017; e procedimentos licitatórios em
que participaram ou foram vencedoras as empresas Francisco Carvalho Tietê EPP e
Sym Comércio de Descartáveis Ltda. EPP. Aprovado por unanimidade de votos; 32)
- Requerimento n° 300/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Avícola Santa Rita, comércio tradicional em nossa
cidade, com mais de 25 anos de excelência e qualidade. Aprovado por unanimidade
de votos; 33) - Requerimento n° 301/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Organização Não Governamental TOMORROW
pelo excelente trabalho desenvolvido em nossa cidade. Aprovado por unanimidade
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de votos; 34) - Requerimento n° 302/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Deputado Federal Baleia Rossi e
o Ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, pela doação de 200
toneladas de leite em pó para as APAES paulistas. Aprovado por unanimidade de
votos; 35) - Requerimento n° 303/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à APAE Pirassununga recebeu cerca
de 46 mil quilos de leite em pó do Ministério do Desenvolvimento Social, no último
dia 14 de maio. Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento n°
304/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que presente Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº
6.819/2010, que garante o direito à jornada semanal de 30 horas para nutricionista,
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Luiz Felipe Baleia
Tenuto Rossi para que se sensibilize pela importante classe, intercedendo para que
o projeto siga o trâmite legislativo necessário até sua regular aprovação. Aprovado
por unanimidade de votos; 37) - Requerimento n° 305/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos atletas Clayton
Fernandes e Ricardo Devito fizeram brilhar o nome de Pirassununga, no
Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado em Barueri. Aprovado por
unanimidade de votos; 38) - Requerimento n° 306/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais seis edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Celso Ubirajara Russomanno, interceda
junto ao Governo Federal para que seja disponibilizado uma ambulância para
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 39) - Requerimento n°
307/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP que realizou o 1º Arduíno Day, no
último dia 12 de maio. Aprovado por unanimidade de votos; 40) - Requerimento n°
308/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que presente seja enviado ao Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Alexandre de Almeida Bocalon,
para que se sensibilize pela necessidade de nossa população e autorize a vinda de
um Curso Técnico em Açúcar e Álcool, Técnico em Agronegócio, ou Técnico em
Agricultura, proporcionando novo curso à ETEC Paula Souza. Aprovado por
unanimidade de votos; 41) - Requerimento n° 309/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Secretário Estadual da Cultura, Romildo Campello, que
recepcionou muito bem este Vereador que trazia nas mãos pleitos de recursos e
ações culturais para Pirassununga, no último dia 10 de maio. Aprovado por
unanimidade de votos; 42) - Requerimento n° 310/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Florência Do Valle
Gonçalves. 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
310/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento n° 311/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
-4-

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

seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Maria Lopes Nascimento. Aprovado por unanimidade de votos; 44) Requerimento n° 312/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Leonor Pizani dos Reis. Aprovado por
unanimidade de votos; 45) - Requerimento n° 313/2018, 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 Antonio Carmos Faria.
Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento n° 314/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que presente seja
encaminhado ao Diretor Presidente da COHAB Ribeirão Preto, Senhor Nilson
Baroni, para que se sensibilize pela população do Jardim das Laranjeiras e Jardim
São Valentim, ordenando a construção de calçadas nas áreas pertencentes à
COHAB. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento n° 315/2018, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito
por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Orivaldo Fuzaro. Aprovado por
unanimidade de votos; 48) - Requerimento n° 316/2018, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao atleta
Danilo Ribeiro, mais conhecido como “Curupira”, que no último dia 12 de maio,
esteve na cidade do Rio de Janeiro, onde elevou o nome de Pirassununga ao alto do
pódio no Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu. 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 a já inscrita
Vereadora Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Edson Sidinei Vick. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Vitor Naressi Netto. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já
inscrito José Antonio Camargo de Castro. Continuando, dispensou o uso 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. Usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei n° 79/2018, que visa alterar
dispositivo da Lei Municipal nº 5.253, de 10 de maio de 2018, que autoriza abertura
de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite R$ 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 dos votos; 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei Complementar n° 01/2018, de autoria do Executivo Municipal, que
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; 03) – 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. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno que efetuasse a leitura Ofício nº
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066/2018, protocolado nº 01491, de 11/05/2017, que solicita a retirada do projeto.
Após a leitura, o Sr. Presidente comunicou que ficou prejudicada apreciação de
referido projeto, sendo devolvido ao Executivo Municipal; 04) – 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. Retirada 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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