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Ata nº 2954 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 05 de junho de 2018. Ao quinto dia do mês de junho de dois mil e dezoito, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2954ª 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 2953 da Sessão Ordinária de 29 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. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da Sessão por 10 minutos para
finalização de reunião dos membros da Comissão Especial de Inquérito. Retomando
os trabalhos, o Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº 075/2018, do
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 86/2018, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2582 – Ambulância I, na Lei Municipal nº 5.196,
de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 02) – Ofício nº 076/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 87/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2582 – Ambulância I, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício
nº 074/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
88/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinado a
atender abertura da nova ação nº 2582 – Ambulância I. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 04) – Ofício
nº 103/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
89/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2584 – Incremento PAB I, na
Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o
período de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 05) – Ofício nº 106/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 90/2018, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2584 – Incremento PAB I, na Lei Municipal nº
5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2018. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 06) – Ofício nº 105/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 91/2018, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2584 –
Incremento PAB I. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 07) – Ofício nº 078/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 92/2018, que visa autorizar inclusão
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de nova ação nº 2583 – Equipamentos Permanentes USF João Balbi, na Lei
Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período
de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 08) – Ofício nº 079/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 93/2018, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2583 – Equipamentos Permanentes USF João Balbi, na Lei
Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2018. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 09) – Ofício nº 077/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 94/2018, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2583 –
Equipamentos Permanentes USF João Balbi. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 10) – Ofício
nº 092/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
95/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2585 – Incremento MAC I, na
Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o
período de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 11) – Ofício nº 093/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 96/2018, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2585 – Incremento MAC I, na Lei Municipal nº
5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2018. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 12) – Ofício nº 094/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 97/2018, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2585 –
Incremento MAC I. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 13) – Ofício nº 097/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 98/2018, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2589 – Incremento MAC II, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de
dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 . Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 14) – Ofício nº 098/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de
Lei que recebeu o nº 99/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2589 –
Incremento MAC II, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 15) – Ofício
nº 099/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
100/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a
atender abertura da nova ação nº 2589 – Incremento MAC II. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
16) – Ofício nº 100/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 101/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2590 –
Incremento MAC III, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano
Plurianual para o período de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) – Ofício
nº 101/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
102/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2590 – Incremento MAC III,
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na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2018. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 18) – Ofício nº 102/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 103/2018, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender abertura da nova
ação nº 2590 – Incremento MAC III. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 19) – Ofício nº 095/2018, do
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 104/2018, q ue
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2591 – Incremento PAB II, na Lei Municipal
nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a
2021. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 20) – Ofício nº 104/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 105/2018, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2591 – Incremento PAB II, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho
de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 21) – Ofício nº 096/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de
Lei que recebeu o nº 106/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2591 – Incremento PAB II.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 22) – Ofício nº 083/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 107/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2586 – Aquisição de Ambulância III, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro
de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
23) – Ofício nº 084/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 108/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2586 –
Aquisição de Ambulância III, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) – Ofício
nº 085/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
109/2018, que autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais),
destinado a atender abertura da nova ação nº 2586 – Aquisição de Ambulância III .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 25) – Ofício nº 086/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 110/2018, que autorizar inclusão de nova ação nº
2587 – Aquisição de uma Unidade Móvel de Zoonose, na Lei Municipal nº 5.196, de
20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 26) – Ofício nº 087/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 111/2018, que autorizar inclusão de nova ação nº
2587 – Aquisição de uma Unidade Móvel de Zoonose, na Lei Municipal nº 5.120, de
11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 27) – Ofício nº 088/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 112/2018, que autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 120.000,00 (cento
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e vinte mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2587 – Aquisição de
uma Unidade Móvel de Zoonose. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) – Ofício nº 080/2018, do
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 113/2018, que
autorizar inclusão de nova ação nº 1698 – Recapeamento Asfáltico em Diversas
Áreas da Cidade, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano
Plurianual para o período de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Ofício
nº 081/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
114/2018, que autorizar inclusão de nova ação nº 1698 – Recapeamento Asfáltico
em Diversas Áreas da Cidade, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
30) – Ofício nº 082/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 115/2018, que autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 1698 – Recapeamento Asfáltico
em Diversas Áreas da Cidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) – Ofício nº 089/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 116/2018, que autorizar
inclusão de nova ação nº 2588 – Aquisição de Equipamentos para o CEM, na Lei
Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período
de 2018 a 2021. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 32) – Ofício nº 090/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 117/2018, que autorizar inclusão de
nova ação nº 2588 – Aquisição de Equipamentos para o CEM, na Lei Municipal nº
5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2018. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 33) – Ofício nº 091/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 117/2018, que autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2588 –
Aquisição de Equipamentos para o Centro de Especialidades Médicas “Irmã
Leopoldina”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 34) – Ofício GAB nº 295/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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;
35) – Ofício GAB nº 296/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 36) – Ofício GAB nº 316/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
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; 37) – Ofício GAB nº 317/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 100/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando esclarecimentos quanto ao reajuste
dos vencimentos dos Servidores Municipais; 38) – Ofício GAB nº 318/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 102/2018, de autoria do
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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; 39) – Ofício GAB nº 319/2018, do Prefeito Municipal,
em atenção ao 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; 40) – Ofício GAB nº 320/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
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; 41) – Ofício GAB nº
321/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 42) – Ofício FIN nº 007/2018, do Secretário Municipal de
Finanças, Cláudio Rolim da Silveira, encaminhando o Relatório da Receita Corrente
Líquida – Consolidada, referente ao 1º Quadrimestre de 2018; 43) – Ofício SMS
074/2018, do Secretário Municipal de Saúde, Dr. Edgar Saggioratto, solicitando
gravação de áudio da 61ª Audiência Pública da Saúde, realizada em 29/05/2018; 43)
– Ofício nº 101/2018, do Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em
resposta à Indicação nº 312/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que se verifique a possibilidade de realizar os reparos necessários no
leito asfáltico que se encontra irregular, na Rua Amador Bueno, e à Indicação nº
324/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Edson Sidinei Vick, para
que se estude a possibilidade de redução da taxa de esgoto ao equivalente a 50%
do que é consumido em água; 44) – Ofício GSSA/CG/000444, da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em agradecimento ao
Requerimento n° 168/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, consignando votos de elevadas congratulações ao Secretário de Estado de
Agricultura e Abastecimento Arnaldo Calil Pereira Jardim em reconhecimento ao
trabalho exercido em prol de Pirassununga; 45) – Ofício ML nº 213/2018, da
Deputada Estadual Márcia Lia, encaminhando resposta da Casa Civil, referente ao
Requerimento n° 434/2017, de autoria de todos os Edis, para que o Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Filho, se empenhe em que seja autorizado o credenciamento do Serviço de
Nefrologia de Pirassununga (SENEPI), da Irmandade da Santa Casa de
Pirassununga, junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento gratuito de
nossa população a esses serviços; 46) – Ofício nº 070/2018, do Presidente da
Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais – ABRASCAM, Walace
Luiz Tureta, comunicando que a cidade de Vitória/ES foi escolhida como sede do
XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e XIII Encontro
Nacional de Vereadores, realizado de 28 a 31/05/2018; 47) – Convite do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
para a Palestra Programa de Fortalecimento e Formação de Valores (PFV),
realizada em 05/06/2018; 48) – Convite do Presidente da 1ª Igreja Batista em
Pirassununga, Pastor Flávio Vital Chaves, para o culto de gratidão por seu Jubileu
de Brilhante – 75 anos de fundação, a realizar-se em 23/06/2018; 49) – Convite do
Presidente da Câmara Municipal de Tambaú, Dr. Leonardo Teixeira Spiga Real, para
a Sessão Sole de outorga de Título de Cidadão Tambauense ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal Roberto de Lucena, realizado em 21/05/2018; 50) –
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Convite do Presidente da Câmara Municipal de Tambaú, Dr. Leonardo Teixeira Spiga
Real, para a Sessão Solene de outorga de Título de Cidadão Tambauense ao
Ilustríssimo Sr. José Alexandre Braga e Medalha de Mérito Cultural Padre Donizetti
ao Reverendíssimo Sr. Padre Anderson Godoi de Oliveira, realizado em 30/05/2018;
51) – Convite da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, para a Audiência Pública que vai debater o
Orçamento Estadual 2019; 52) – Convite do Presidente da Câmara Municipal de São
José dos Campos, Vereador Juvenil Silvério, para o II Encontro de Legisladores em
Defesa da Vida e da Família, realizado em 25/05/2018; 53) – Ofício CMU nº 403/18,
do Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, Vereador Silvio Carlos de Oliveira
Brandão, convidando para o evento “Conexidade”, realizado de 08 a 12/05/2018; 54)
– Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro, solicitando 02 vias da
declaração contendo o valor do subsídio mensal e do INSS descontado, referente ao
mês de maio/2018; 55) – Revista RADIS, edição nº 188 de maio/2018; 56) – Revista
NTUrbano, edição nº 32 de março-abril/2018. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 57) - Indicação nº
338/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de encaminhar para a Câmara
Municipal, Projeto de Lei que permita às entidades de nossa cidade, o pagamento
dos impostos municipais que se encontram atrasados, de forma parcelada; 58) Indicação nº 339/2018, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, realizar a manutenção das câmeras de segurança no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa” em Cachoeira de Emas, para que voltem a funcionar,
bem como, designar vigia para proporcionar ronda naquele Centro Comercial; 59) Indicação nº 340/2018, 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, instalar slogan às margens da
Rodovia Anhanguera, convidando Empresas e Indústrias a virem se instalar em
nosso Município; 60) - Indicação nº 341/2018, 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, promover a
limpeza geral e instalar iluminação pública na praça localizada na Rua Equador, Vila
Esperança; 61) - Indicação nº 342/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de contratar tão somente as construtoras que têm suas raízes em
nossa cidade, quando da não exigência de licitação, pois assim, a mão de obra dos
profissionais da construção civil que residem em Pirassununga, teriam preferência
na contratação em detrimento de outros que vêm de cidades vizinhas para aqui
prestarem serviços; 62) - Indicação nº 343/2018, 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,
promover a operação tapa buracos ou recapeamento da Rua Equador, Vila
Esperança; 63) - Indicação nº 344/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade, promover divulgação e às informações necessárias
para as transportadoras de resíduos de amianto, que esse material deve ser levado
para o depósito separadamente, para que também sejam destinados e armazenados
de forma separada; 64) - Indicação nº 345/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
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o setor competente da Municipalidade, promover a construção de redutor de
velocidade no interregno entre a Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes e a
Rotatória existente no cruzamento com a Rua Siqueira Campos; 65) - Indicação nº
346/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que o setor competente realize a revisão e
manutenção de todas as traves existentes no CEFE Presidente Médici, junto as
quadras esportivas; 66) - Indicação nº 347/2018, 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 da boca de lobo
existente na Rua Orlando Pegoraro, proximidades do número 656, Jardim São
Lucas, bem assim, a colocação de grade de proteção para prevenir acidentes; 67) –
Pedido de Informações n° 124/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
solicitando informações sobre abertura de sindicância ou processo administrativo
para apurar denúncias sobre a aquisição de gêneros alimentícios; 68) – Pedido de
Informações n° 125/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, solicitando informações sobre demanda pelos serviços de táxi em nossa
cidade; 69) – Pedido de Informações n° 126/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, solicitando informações sobre adequação do Centro
Paula Souza, visando implantar o Curso de Ensino Médio interligado ao Técnico em
Mecatrônica; 70) – Pedido de Informações n° 127/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos sobre comércio
exercido nos boxes de Cachoeira de Emas; 71) – Pedido de Informações n°
128/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando esclarecimentos sobre exigências ou pendências apontadas pelo Tribunal
de Contas para ordenar suspensão as verbas destinadas à Corporação Musical
Pirassununguense; 71) – Pedido de Informações n° 129/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
origem dos computadores disponibilizados para os alunos da UNIVESP Universidade Virtual do Estado de São Paulo; 72) – Pedido de Informações n°
130/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre
destinação de materiais inservíveis, entulhos e resíduos de construção coletados
pelos serviços municipais e desenvolvimento de campanha para coleta de objetos
inservíveis; 73) – Pedido de Informações n° 131/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre criação de projeto
para regular a participação de atletas em campeonatos de futebol realizados pela
Secretaria Municipal de Esportes. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 74) Requerimento n° 360/2018, de autoria de todos os Edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao grande estadista Dr. Fernando
Costa, figura marcante de nossa cidade. 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; 75) - Requerimento n° 361/2018,
de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais
seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Antônio Frias Penhalvel. 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.
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Colocado em votação, o Requerimento nº 361/2018 foi aprovado por unanimidade
de votos; 76) - Requerimento nº 362/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Antonio
Adolpho Lobbe Neto, pela aprovação de importantes emendas advindas do
Orçamento da União para as festas natalinas em nossa cidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 77) - Requerimento nº 363/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida
à Secretaria Municipal de Esportes, pelo desenvolvimento das atividades da 23ª
Edição do Dia do Desafio, no último dia 31 de maio. Aprovado por unanimidade de
votos; 78) - Requerimento n° 364/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações aos organizadores da “Marcha para
Jesus”, ocorrida no último dia 31 de maio. Aprovado por unanimidade de votos; 79) Requerimento n° 365/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Antônio Penteado. Aprovado por
unanimidade de votos; 79) - Requerimento n° 366/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Santuário Bom Jesus dos Aflitos, Paróquia Santo
Antônio, Paróquia Santa Rita de Cássia, Paróquia São Francisco de Assis e
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, pela comemoração do Dia Santo de Corpus
Christi, no último dia 31 de maio. Aprovado por unanimidade de votos; 80) Requerimento n° 367/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Associação Regional
Pirassununguense de Esclerose Múltipla (ARPEM), pela celebração do Dia Mundial
da Esclerose Múltipla sempre na última quarta-feira do mês de maio, e neste ano
comemorado no dia 30 de maio. Aprovado por unanimidade de votos; 81) Requerimento n° 368/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luis da Silva
Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 369/2018, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, José Antonio Camargo de Castro e
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais cinco
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações às Secretarias
Municipais de Meio Ambiente e Obras e Serviços, pela ampla limpeza de área do
Canil Municipal, que foi recuperada para proporcionar um novo local para soltura de
animais, inclusive para abrigar animais de grande porte, como cavalos. Aprovado por
unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 369/2018, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto, José Antonio Camargo de Castro e Paulo Sérgio Soares da Silva
- “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à empresa Motor Trailer Brasil que
realizou um interessante evento beneficente em favor da entidade Associação Alda
Miranda Matheus – AMMA, entre os dias 30 de maio e 03 de junho. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminados os requerimentos, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno que procedesse a leitura do
discurso em homenagem à Semana Dr. Fernando Costa, figura marcante na história
de Pirassununga. Após o discurso, o Sr. Presidente Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho consultou o 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
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se haviam Vereadores inscritos para falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna
o já inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro. Em seguida, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. A seguir,
usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelo
Vereador Natal Furlan. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Vitor Naressi Netto, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno. 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 VicePresidente 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, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Não havendo mais inscritos,
o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do
Veto Total aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei n° 69/2018, de autoria do
vereador Jeferson Ricardo do Couto, que dispõe sobre a regulamentação no âmbito
municipal da aplicação do artigo 55, inciso VI e artigo 56, inciso II da Lei Federal n°
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. Adiada a discussão e votação por 01 (uma) sessão a pedido do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto; 02) – SEGUNDA 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; 03) – SEGUNDA
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 Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos; 04) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei n° 78/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2019 e dá outras providências. Retirado por falta de pareceres da
Comissões Permanentes. 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 Paulo Eduardo Caetano Rosa. A
seguir, dispensou o uso da palavra o já inscrito Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Por fim, usou da palavra o já inscrito Vereador Vitor
Naressi Netto. 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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