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Ata nº 2952 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 22 de maio de 2018. Ao vigésimo segundo dia do mês de maio de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2952ª
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 2951 da Sessão Ordinária de 15 de maio
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
GAB nº 274/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
95/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações
sobre número de rubricas existentes na administração, bem assim, como das contas
bancárias do Município; 02) – Ofício GAB nº 290/2018, do Secretário Municipal de
Governo, Jorge Luis Lourenço, solicitando 01 cópia autenticada do Termo de Posse
do Prefeito, referente ao período de 2013 a 2016; 03) – Ofício nº 02/2018, do
Secretário Municipal de Finanças, Cláudio Rolim da Silveira, solicitando
encaminhamento do Orçamento Inicial da Despesa da Câmara Municipal de
Pirassununga do exercício de 2017; 04) – Ofício nº 70/2018, do Presidente da
Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE, Antonio Sinesio Leal Júnior,
encaminhando relação da atual Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da ANDE, com posse de 15/03/2018 a 15/03/2020; 05) – Ofício de José
Carlos T. de Godoi, solicitando criação de norma para distribuição de propagandas
(panfletos) nas residências e vias públicas, devido à poluição que causam; 06) –
Ofício do Presidente da Câmara Municipal de Tambaú, Dr. Leonardo Teixeira Spiga
Real, informando cancelamento da Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão
Tambauense ao Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Roberto de Lucena, por
motivos de saúde do mesmo; 07) – Convite do Presidente da Visão Evangelista
Mundial – VEMBRASIL, Padre Carlos José de Melo, para o evento “4ª feira das
Nações”, a realizar-se em 09/06/2018; 08) – Ofício SMMA nº 0372018, do Secretário
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Valdir Rosa, convidando os componentes
da Comissão Permanente de Agricultura, Meio Ambiente e Bem Estar Animal, para
uma visita ao Abrigo Municipal para conhecerem as obras que lá estão sendo
realizadas; 09) – Informativo da Griffon Brasil Assessoria Ltda., relativo ao
Comunicado SDG nº 016/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
solicitando providências para que as entidades do terceiro setor (OS, OSCIPS,
OSCS) cumpram os dispositivos legais relativos à transparência de seus atos e
informações sobre suas atividades e resultados. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 10) - Indicação nº
310/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o Setor do DEMUTRAN, realizar estudos nas
vias públicas Rua Manoel Leme Franco, Rua General Luiz Barbedo e Avenida
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Prudente de Moraes e posteriormente instalar sinais de trânsito e faixas para
pedestres; 11) - Indicação nº 311/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor
competente da Municipalidade, que mantenha aberto o sanitário construído
especificamente para servir a pessoa deficiente, tendo em vista que atualmente está
servindo para a guarda de materiais; 12) - Indicação nº 312/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique,
juntamente com SAEP e Secretaria Municipal de Obras a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade, realizar os reparos necessários
no leito asfáltico que se encontra irregular, na Rua Amador Bueno; 13) - Indicação nº
313/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de, juntamente com a Empresa
que administra a cobrança de “Área Azul” em nossa cidade, criar o dia do
“Estacionamento Solidário”, pelo menos duas vezes por ano, cuja arrecadação seria
destinada, em parte, às Instituições Sociais de nossa cidade; 14) - Indicação nº
314/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de instalar em nossa cidade, um
“Parcão”, nos moldes do existente no Parque Vila Lobos, propiciando aos donos de
cães de estimação, um local apropriado para lazer de seus animais; 15) - Indicação
nº 315/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de implantar um sistema de agendamento da ambulância
por intermédio de Servidor que presta seus serviços para o Programa de Saúde da
Família do bairro em que reside paciente; 16) - Indicação nº 316/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar seja realizado o recapeamento da
Rua Arcindo Lébeis, Vila Redenção, ou ao menos que se aplique, no local, a
operação “tapa buracos”; 17) - Indicação nº 317/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar seja realizado o recapeamento da Rua
Ângelo Sinotti, Bairro Olympio Felício, ou mesmo que aplique, no local, a operação
“tapa buracos”; 18) - Indicação nº 318/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de construir uma biblioteca na Vila Santa Fé, incentivando os
moradores e principalmente as crianças a tomarem gosto pela leitura; 19) Indicação nº 319/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
criar, juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes, um campeonato de Skate
na pista existente em Cachoeira de Emas, proporcionando maior movimento
naquele Recanto Turístico; 20) - Indicação nº 320/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar a compra de uniformes para os Servidores
Municipais que exercem suas atividades na coleta de lixo e também dos varredores
de ruas, pois os uniformes que estão utilizando já estão em precárias condições; 21)
- Indicação nº 321/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
promover melhorias nos leitos asfálticos nas proximidades da esquina da Rua
Sebastião Silveira Franco com Rua da Constituição, Vila Paulista e na esquina da
Rua Homero Mendes, Vila Constituição, pois possíveis acidentes podem ocorrer; 22)
- Indicação nº 322/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
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Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a Fiscalização notificar o
proprietário do lote de terreno, situado na Rua Lourenço Milaré, Jardim Residence
Rio Verde, para que realize a limpeza de seu imóvel; 23) - Indicação nº 323/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar a
substituição do poste de madeira existente na Vila Santa Fé, proximidades do
número 920, da Rua São Vicente de Paula, pois está a representar perigo de
tombamento; 24) - Indicação nº 324/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal estude, juntamente com o
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, a possibilidade de redução da
taxa de esgoto ao equivalente a 50% do que é consumido em água; 25) – Pedido de
Informações n° 111/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, solicitando informações sobre transporte de passageiros pelo aplicativo
UBER no município; 26) – Pedido de Informações n° 112/2018, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações sobre
licitação a fim de contratar empresa concessionária de transporte público urbano;
27) – Pedido de Informações n° 113/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando esclarecimentos sobre falta de
funcionários para atender a demanda de crianças na Creche “Nedy de Oliveira”,
localizada na Vila Santa Terezinha; 28) – Pedido de Informações n° 114/2018, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, solicitando esclarecimentos sobre compra de
equipamentos de informática (computadores) para o Centro de Especialidades “Irmã
Leopoldina”; 29) – Pedido de Informações n° 115/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre produtos
alimentícios servidos no café da manhã dos alunos das escolas e creches
municipais; 30) – Pedido de Informações n° 116/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, solicitando informações sobre cardápio atual de alimentação das
crianças nas creches e escolas municipais. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 31) - Requerimento n° 317/2018, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos servidores Orlando Jacinto Ramos, Lucindo Jacinto
Ramos, Marcos Henrique de Lima e Luis Cláudio Anversa pelo brilhante trabalho
exercido na limpeza da Praça Central Conselheiro Antonio Prado e Largo do
Santuário Bom Jesus dos Aflitos. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a leitura da introdução e parágrafo
final dos requerimentos, e o nome do Vereador autor, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº 317/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 32) - Requerimento n° 318/2018, 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 Valfredo Marcucci Júnior. 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 318/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 33) Requerimento n° 319/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana
Batista e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao portal de
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notícias eletrônico “Pirassunungaon.com” por um ano de existência completado
recentemente. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento n°
320/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Marcelo de Lima Sacco. Aprovado por unanimidade de
votos; 35) - Requerimento n° 321/2018, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo
do Couto, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao esportista Leandro Del Tedesco Oliveira, o Gigio, pela
realização do primeiro “Festival Convênios Card de Futebol e Futsal” no espaço
esportivo da Vila Brasil, no último dia 20 de maio. Aprovado por unanimidade de
votos; 36) - Requerimento n° 322/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao jovem Arthur Magno que, no último dia 20 de
maio, participou do 2ª Edição do Campeonato Café com TV de Hipismo 2018, em
Poços de Caldas, alcançando excelente colocação. Aprovado por unanimidade de
votos; 37) - Requerimento n° 323/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Ciclo Avenida que, há 53 anos, oferece produtos
de qualidade e excelente atendimento. Aprovado por unanimidade de votos; 38) Requerimento n° 324/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à jovem amazonas Ana Carolina Caramigo Bueno, que no
último dia 20 de maio, participou de uma competição na Sociedade Hípica de
Ribeirão Preto, alcançando o primeiro lugar em sua categoria. Aprovado por
unanimidade de votos; 39) - Requerimento n° 325/2018, 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 Secretaria Municipal de
Direitos Humanos que promoveu palestra especial referente à Campanha ABRINQ,
no último dia 18 de maio, em comemoração ao “Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”. Aprovado por unanimidade
de votos; 40) - Requerimento n° 326/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao portal de notícias eletrônico
“Pirassunungaon.com” pelo trabalho de divulgação do Disque Denúncia de violência
contra a mulher. Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento n°
327/2018, 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 Associação Nosso Desafio – ANDE de Pirassununga, que elegeu
nova diretoria executiva que tomou posse no último dia 15 de março de 2018.
Aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento n° 328/2018, de autoria
dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Prefeitura de Aeronáutica de Pirassununga que
celebrou, no último dia 16 de maio, 55 anos de existência. Aprovado por
unanimidade de votos; 43) - Requerimento n° 329/2018, 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
Rosemara Aparecida Ungloub de Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos; 44) -4-
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Requerimento n° 330/2018, 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 do Senhor Benedito Marciel
dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 45) - Requerimento n° 331/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Wilson Apolinário. Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento
n° 332/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Orondino Pinto de Carvalho. Aprovado por unanimidade de
votos; 47) - Requerimento n° 333/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Cabo PM Kátia da Silva Sastre que, no último dia 11 de maio,
impediu que um bandido armado, submetesse mães e crianças à violência, na porta
de uma escola em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Aprovado por
unanimidade de votos; 48) - Requerimento n° 334/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos servidores que ocupam o cargo de varredores, pela
passagem do “Dia do Gari”, celebrado no último dia 16 de maio. Aprovado por
unanimidade de votos; 49) - Requerimento n° 335/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para que o Chefe
da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R., Engenheiro Og Fray se sensibilize pelos riscos
que diariamente passam aqueles que trafegam pela Rodovia SP 201 Euberto
Nemésio Pereira e Godoy, ordenando que se realizem as melhorias necessárias,
como a duplicação ou a construção da terceira faixa. Aprovado por unanimidade de
votos. Logo após, o Sr. Presidente Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
consultou o 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, se haviam
Vereadores inscritos para falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelo Vereador Vitor Naressi Netto.
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 Vitor Naressi Netto. Em
seguida, usou da palavra o já inscrito 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 DISCUSSÃO do Projeto Lei Complementar n°
02/2018, de autoria da Mesa Diretora, visa alterar dispositivo da Lei Complementar
n° 157, de 27 de março de 2018, que dispõe sobre a reorganização da estrutura
administrativa e do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade dos votos; 02) – 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. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno
solicitou que seja feita convocação de representante do Executivo Municipal para
esclarecimento sobre o Projeto. Em seguida, o Vereador Edson Sidinei Vick reforçou
a solicitação de convite para comparecimento dos representantes para explicação
sobre o Projeto, sendo ambos os pedidos aprovados por unanimidade dos votos,
-5-

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

ficando a Câmara Municipal responsável por envio de convite ao Prefeito Municipal.
A Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2017 foi 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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