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Ata nº 2953 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 29 de maio de 2018. Ao vigésimo nono 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 2952 da Sessão Ordinária de 22 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 nº 069/2018,
do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 80/2018, que
visa autorizar abertura de crédito adicional suplementar no Programa Orçamentário
da Câmara Municipal. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício nº 070/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 81/2018, que visa
reajustar os vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder
Executivo. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 03) – Ofício nº 071/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 82/2018, que visa reajustar os
vencimentos dos servidores ativos e inativos do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga - SAEP. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 04) – Ofício nº 072/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 83/2018, que visa
reajustar em 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) os recursos econômicofinanceiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 05) – Ofício nº 073/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 84/2018, que dispõe sobre alteração do artigo 3º da
Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre a concessão de vale
alimentação aos servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e Autarquia e
dá outras providências, alterado pela Lei nº 5.164, de 29 de setembro de 2017.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 06) – Ofício GAB nº 275/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao 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); 07) – Ofício GAB nº 293/2018,do Prefeito Municipal, em atenção ao pedido do
auditor Thales Bevilaqua Rossato, Notificação nº 13/2018 do Ministério do Trabalho,
e considerando a necessidade de atendimento pela Câmara Municipal de
Pirassununga, encaminhando em anexo documentos solicitados; 08) – Ofício GAB
nº 294/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
97/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
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informações sobre reforma na Unidade de Saúde da Vila Esperança; 09) – Ofício
GAB nº 299/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 10) – Ofício GAB nº 300/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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; 11) – Ofício nº 05/2018, do Secretário Municipal
de Finanças, Cláudio Rolim da Silveira, solicitando adiamento da Audiência sobre o
1º Quadrimestre de 2018; 12) – Ofício nº 55/2018 – PGM, do Procurador Geral do
Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo Aditivo nº
148/2018, entabulado entre o Município e o Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa
Senhora de Fátima; 13) – Ofício nº 56/2018 – PGM, do Procurador Geral do
Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo Aditivo nº
149/2018, entabulado entre o Município e a Casa São Vicente de Paulo; 14) –
Comunicado n° CM052268/2018, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 25.294,80; R$
21.580,00; R$ 58.268,60); 15) – Comunicado n° CM052269/2018, do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 3.600,00); 16) – Comunicado n° CM052270/2018, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal
de Pirassununga, (R$ 1.539,00); 17) – Comunicado n° CM052271/2018, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 3.735,00); 18) – Comunicado n° CM052272/2018,
do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à
Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 2.241,00); 19) – Comunicado n°
CM052273/2018, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 2.934,00); 20) –
Comunicado n° CM052274/2018, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 3.816,00); 21) –
Comunicado n° CM052275/2018, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 738,00); 22) –
Ofício da Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos/USP,
Profa. Dra. Elisabete Maria Macedo Viegas, agradecendo e justificando ausência no
Ato Solene comemorativo ao Dia da Comunidade Italiana, a realizar-se em
05/06/2018; 23) – Comunicado GP nº 16/2018, do Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, Renato Martins Costa, comunicando alterações nos
procedimentos de peticionamento, pedido de informações/esclarecimentos e juntada
de documentos relacionados a processo eletrônico e físico, a partir de 1º de junho;
24) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a solenidade de
inauguração da reforma e modernização da USF – Arnaldo Pereira “Nana”, a
realizar-se em 06/06/2018; 25) – Projeto de Lei nº 85/2018, de autoria da Mesa
Diretora, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos e inativos da
Câmara Municipal de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) – Projeto de Resolução nº
01/2018, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 194, de 15 de maio
de 2013, que dispõe sobre o vale alimentação aos servidores do Poder Legislativo.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 27) – Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018, de autoria do
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Vereador José Antonio Camargo de Castro, que concede a Dra. Sylvia Buchmann
Thomé, o Título de Cidadã Pirassununguense. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) – Projeto
de Decreto Legislativo nº 03/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, que concede ao Deputado Estadual Marcos Antonio Zerbini, o Título de
Cidadão Pirassununguense. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Boletim da Confederação
Nacional de Municípios – CNM, edição de maio/2018; 30) – Convite da Associação
Regional de Engenheiros e Agrônomos – AREA, para a palestra “O Código
Florestal”, a realizar-se em 05/06/2018; 31) – Boletim Informativo da Associação
Regional de Engenheiros e Agrônomos – AREA, edição de maio/2018. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 32) - Indicação nº 325/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade instalar lixeiras nas ruas centrais
da cidade, estendendo para ruas mais distantes do quadrante central a instalação;
33) - Indicação nº 326/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar seja
realizado o recapeamento das ruas do loteamento Vertentes do Mamonal, ou ao
mesmo que se aplique, nas vias, a operação tapa buracos; 34) - Indicação nº
327/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de construir uma academia ao ar
livre em terreno localizado no final da Rua Mário Cantinho, proximidades do nº
1.248, Vila São Pedro, de propriedade do Município; 35) - Indicação nº 328/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Prefeito Municipal verifique possibilidade de, juntamente com a Secretaria Municipal
de Segurança Pública, manter contato com o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) para firmar financiamento a ser aplicado na
melhoria da segurança pública em Pirassununga; 36) - Indicação nº 329/2018, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente criar uma área com solar na Creche
Municipal “Maria Eugênia Pereira da Silva”, Jardim São Valentim; 37) - Indicação nº
330/2018, 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 limpeza geral das bocas de lobos das
ruas que compõem e existem nos bairros da zona norte da cidade; 38) - Indicação nº
331/2018, 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, melhorar a coleta de lixo em nossa cidade, no
sentido de regularizar o recolhimento dos sacos de lixo; 39) - Indicação nº 332/2018,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de proporcionar melhor
atendimento aos pacientes que buscam consultas junto ao Centro de Especialidade
Médicas “Benedita Aureliano da Silva - Irmã Leopoldina” - CEM, arrumando os
aparelhos que estão quebrados; 40) - Indicação nº 333/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que o setor competente da Municipalidade
promova a sinalização de trânsito no cruzamento das Ruas José Rafael Aad com a
Rua Luiz Fernando Adrelli, Jardim Bandeirantes; 41) - Indicação nº 334/2018, de
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autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, promover a
limpeza geral e pintura da quadra poliesportiva do antigo SESI 390, denominada de
“Léssio Batista”; 42) - Indicação nº 335/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar,
urgentemente o setor competente da Municipalidade, promover os reparos
necessários no pilar de sustentação da cobertura da Estação Rodoviária; 43) Indicação nº 336/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, promover a operação tapa buracos ou recapeamento na Rua Mario
Edson dos Santos, Jardim Verona II; 44) - Indicação nº 337/2018, de autoria dos
Vereadores Vitor Naressi Netto, José Antonio Camargo de Castro e Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente, realizar o recapeamento das ruas
do Jardim Europa; 45) – Pedido de Informações n° 117/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações sobre a participação de
comerciantes ambulantes durante a realização da Semana Nenete 2018; 46) –
Pedido de Informações n° 118/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo
de Castro, solicitando informações sobre legislação municipal que prevê que
estabelecimentos paguem o imposto por serviços que outros prestam (ISSQN); 47) –
Pedido de Informações n° 119/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, solicitando esclarecimentos sobre parada de veículos que
transportam pacientes em tratamento de saúde para outras cidades; 48) – Pedido de
Informações n° 120/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando
informações sobre execução da Lei Municipal nº 4.664, de 8 de setembro de 2014,
onde se estabelece a Política Municipal de Educação Ambiental que deve nortear os
programas educacionais implantados na rede municipal de ensino; 49) – Pedido de
Informações n° 121/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre aparelho de mamografia do município; 50) – Pedido
de Informações n° 122/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, solicitando informações sobre transporte para a fisioterapia fornecido pela
Municipalidade para o atendimento junto a APAE; 51) – Pedido de Informações n°
123/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, questionando
sobre a acessibilidade em casas de espetáculos e cinemas do município. A seguir, o
Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 52) - Requerimento n° 336/2018, 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 80/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no Programa Orçamentário da
Câmara Municipal. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno
requereu que fosse feita votação em bloco dos requerimentos de urgência, sendo
seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o
Requerimento nº 336/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 53) Requerimento n° 337/2018, 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 81/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar os vencimentos dos servidores
ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade de
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votos; 54) - Requerimento n° 338/2018, 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
82/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar os vencimentos dos
servidores ativos e inativos do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP.
Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento n° 339/2018, 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 83/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa
reajustar em 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) os recursos econômicofinanceiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP.
Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 340/2018, 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 84/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe
sobre alteração do artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011, que dispõe
sobre a concessão de vale alimentação aos servidores municipais do Poder
Executivo, Legislativo e Autarquia e dá outras providências, alterado pela Lei nº
5.164, de 29 de setembro de 2017. Aprovado por unanimidade de votos; 57) Requerimento n° 341/2018, 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 85/2018, de
autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos e
inativos da Câmara Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos;
58) - Requerimento n° 342/2018, 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
Resolução nº 01/2018, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 194,
de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre o vale alimentação aos servidores do
Poder Legislativo. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento n°
343/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
sete edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente
Sessão Ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, que concede a Dra. Sylvia Buchmann
Thomé, o Título de Cidadã Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos;
60) - Requerimento n° 344/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2018,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que concede ao Deputado
Estadual Marcos Antonio Zerbini, o Título de Cidadão Pirassununguense. Aprovado
por unanimidade de votos; 61) - Requerimento n° 345/2018, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
pirassununguense Ricardo Roberto Tofanelli, pela promoção da patente de Major
para Tenente Coronel da PM, concedida por merecimento. 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 345/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 62) -5-
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Requerimento n° 346/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Nivaldo José Videncial de Bem.
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 346/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 347/2018, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Maria Gonçalves Iseppe. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento n° 348/2018, 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 novo Comandante do Destacamento de Controle do
Espaço Aéreo de Pirassununga, Major Aviador Marcos Mendes Conrado Veiga pela
realização da Cerimônia Militar alusiva ao 59º Aniversário do Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo de Pirassununga, na presente data. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento n° 349/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para
que presente requerimento de Moção de Apelo, seja encaminhada ao Senado
Federal e Câmara dos Deputados, às Lideranças Partidárias da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, e Câmaras Municipais da região, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 3.042/2015, que versa sobre o aumento de per capita
FUNDEB, para educação dos alunos, com deficiência e por ter necessidades
educacionais especiais. Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento n°
350/2018, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações a toda classe trabalhadora da zona rural, pela
comemoração do “Dia do Trabalhador Rural”, no último dia 25 de maio. Aprovado
por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 351/2018, de autoria dos
Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de São Paulo, Márcio Luiz França Gomes, interceda por Pirassununga,
visando a destinação de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para recapeamento
asfáltico das ruas e estradas de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos;
68) - Requerimento n° 352/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais cinco edis, para que seja aprovada presente
Moção de Repúdio à administração do Presidente Michel Temer que autorizou o
aumento abusivo nos preços dos combustíveis que está paralisando o país,
prejudicando a nossa cidade e país. Aprovado por unanimidade de votos; 69) Requerimento n° 353/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Elisangela Cristina
Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 354/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais
sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Carmen Isabel Batista. Aprovado por unanimidade de
votos; 71) - Requerimento n° 355/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
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congratulações à 3ª Companhia da Polícia Militar de Pirassununga que mais uma
vez foi notícia em nossa cidade pelo apoio e preocupação social de seus membros.
Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n° 356/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Clube de Aeromodelismo Ninho
das Águias (CANA) pela realização do Encontro Escala de Aeromodelismo,
realizado entre os dias 25, 26 e 27 de maio. Aprovado por unanimidade de votos; 73 )
- Requerimento n° 357/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Maria de Lourdes Martinelli Camargo.
Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 358/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo pela realização da última edição do Programa Ranchinho Alegre, no último
dia 27 de maio, no palco do Teatro Municipal “Cacilda Becker”. Aprovado por
unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 359/2018, de autoria dos Vereadores
Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais cinco edis, para que a Dirigente Regional de Ensino, Prof.ª Maria Auxiliadora
Firmo Da Silva Campos se digne informar se há ocorrências de uso de
entorpecentes e bebidas alcoólicas no interior da Escola Estadual Professor Paulo
de Barros Ferraz, bem assim, quais as atitudes que estão sendo tomadas e se há
trabalhos de prevenção nesse sentido. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno. Colocado em votação, o Rquerimento nº
359/2018 foi aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno que efetuasse
a leitura na íntegra do Requerimento do Vereador Edson Sidinei Vick, Presidente da
Comissão Especial de Inquérito sob nº 01/2018, que visa apurar os fatos de
funcionamento do setor de informática, emissão de notas fiscais, recolhimentos de
tributos, regularidade de sistemas, contratação e cumprimento de contrato, objeto do
Contrato Público nº 135/2017, tendo como contratada Sisvetor Informática Ltda.,
requerendo prorrogação dos trabalhados de referida Comissão, nos termos do artigo
43, § 2º do Regimento Interno, tendo em vista a necessidade de algumas diligências
para o encerramento dos trabalhos. Informou também que, para aprovação o
Requerimento necessita de aprovação por maioria simples de seus membros. Em
discussão, usou da palavra o Vereador Edson Sidinei Vick. Colocado em votação, o
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos votos, ficando assim os trabalhos
da Comissão Especial de Inquérito nº 01/2018 prorrogados por 30 dias. 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
Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan e Paulo
Eduardo Caetano Rosa. 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 Vitor Naressi Netto, aparteado pelos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Natal Furlan. Logo após, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, aparteado pelos Vereadores José Antonio Camargo de Castro, Natal
-7-

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

Furlan e Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelo Vereador Natal Furlan.
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 passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 80/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no Programa Orçamentário da Câmara
Municipal. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu
que fosse feita votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 80, 81, 82, 83, 84, 85;
Projeto de Resolução nº 01/2018 e Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2018, sendo
seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Projeto de
Lei nº 80/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 81/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos, inativos e
pensionistas do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade de votos; 03) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 82/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos e
inativos do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP. Aprovado por
unanimidade de votos; 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 83/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em 2,5% (dois
inteiros e cinco décimos por cento) os recursos econômico-financeiros transferidos
aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP. Aprovado por unanimidade de
votos; 05) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 84/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei nº
4.130, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação
aos servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e Autarquia e dá outras
providências, alterado pela Lei nº 5.164, de 29 de setembro de 2017. Aprovado por
unanimidade de votos; 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 85/2018, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar os vencimentos dos
servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos; 07) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Resolução nº 01/2018, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 194,
de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre o vale alimentação aos servidores do
Poder Legislativo. Aprovado por unanimidade de votos; 08) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que concede ao Deputado Estadual Marcos
Antonio Zerbini, o Título de Cidadão Pirassununguense. Aprovado por unanimidade
de votos; 09) – SEGUNDA 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; 10) – 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.
Aprovado por unanimidade dos votos; 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo nº 02/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, que concede a Dra. Sylvia Buchmann Thomé, o Título de Cidadã
-8-

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

Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia,
o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar
na Explicação Pessoal. Usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson
Sidinei Vick. Não havendo mais 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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