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Ata nº 2955 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 12 de junho de 2018. Ao décimo segundo dia do mês de junho de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2955ª
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, Nelson Pagoti, 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 2954 da Sessão Ordinária de 05 de
junho de 2018, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Logo
após, o Sr. Presidente comunicou que tendo em vista o afastamento por investidura
ao cargo de Secretário Municipal de Agricultura do Vereador Natal Furlan (PSDB), a
Presidência nos termos do artigo 23, § 1º da Lei Orgânica do Município, convocou o
primeiro suplemente partidário, Senhor Nelson Pagoti (PSDB), para ocupar a cadeira
de Vereador. Neste momento, solicitou ao 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, que procedesse com a leitura do Ofício de afastamento do
Vereador Natal Furlan. Após a leitura, convidou o Senhor Nelson Pagoti, a realizar a
entrega da declaração de bens, que será transcrita em livro próprio. A seguir,
solicitou a todos os Vereadores que ficassem em pé para recebimento do juramento,
e solicitou ao Senhor Nelson Pagoti, que prestasse o compromisso regimental,
repetindo de pé, com a Presidência, as seguintes palavras: “Prometo exercer com
dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral
do Município”. Continuando, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário que
procedesse a leitura do Termo de Posse do Suplente Vereador, para colheita de
assinatura: “Termo de Posse de Suplente. Aos doze (12) dias do mês de junho do
ano de dois mil e dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões Dr. Fernando Costa da
Câmara Municipal de Pirassununga, sito à Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº
1.662, centro, em Ato de Posse, o Suplente a Vereador pela coligação PSDB/PSDC,
nas eleições municipais de 02 de outubro de 2016, Nelson Pagoti - PSDB, tomou
posse como Vereador à Câmara Municipal de Pirassununga, face ao afastamento do
Vereador Natal Furlan - PSDB por investidura ao cargo de Secretário Municipal de
Agricultura. Após as formalidades regimentais, fez a afirmação de bem servir ao
cargo na qual é investido neste momento, prestando em voz alta, o seguinte
compromisso: “Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu mandato,
respeitando a lei e promovendo o bem geral do município”. Para constar determinei
que lavrasse o presente Termo, que vai assinado por mim Presidente, pelo Suplente
empossado no cargo de Vereador e demais Edis presentes.” Após a leitura, o Sr.
Predidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho declarou
empossado ao cargo de Vereador o Senhor Nelson Pagoti. Dando continuidade, o
Sr. Presidente 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 Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício GAB nº
324/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 02) – Ofício
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GAB nº 325/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 03) – Ofício GAB nº 326/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao 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; 04) – Ofício GAB nº 327/2018, do Prefeito Municipal, em atenção
ao Requerimento nº 299/2018, de autoria de todos os Edis, solicitando que o Senhor
Prefeito Municipal, encaminhe 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; 05) – Ofício nº 019/2018, do Conselho
Municipal de Assistência Social de Pirassununga, informando a posse da nova Mesa
Diretora, para cumprimento de mandato no período de 06/06/2018 à 05/06/2019; 06)
– Ofício nº 106/2018, do Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em
resposta à Indicação nº 330/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, para que se verifique a possibilidade de realizar a
limpeza geral das bocas de lobos das ruas que compõem e existem nos bairros da
zona norte da cidade; 07) – Ofício nº 58/2018 – PGM, do Procurador Geral do
Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo Aditivo nº
146/2018, entabulado entre o Município e a União Espírita de Pirassununga (UMEP);
08) – Ofício nº 59/2018 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga
Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração nº 16/2018,
entabulado entre o Município e a Associação Beneficente Alda Miranda Matheus –
AMMA; 09) – Ofício nº 0155/2018 – SEC/AP, do Secretário de Cultura do Estado de
São Paulo, Romildo Campello, em agradecimento ao Requerimento n° 217/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, consignando votos de elevadas
congratulações ao mesmo, pela nomeação para assumir o posto de Secretário de
Estado da Cultura; 10) – Ofício nº 0156/2018 – SEC/AP, do Secretário de Cultura do
Estado de São Paulo, Romildo Campello, em agradecimento ao Requerimento n°
203/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, consignando votos de
elevadas congratulações à Secretaria da Cultura do Estado que anunciou o
lançamento do PROAC Municípios, uma nova iniciativa para fomentar a difusão da
cultura no Estado de São Paulo; 11) – Ofício nº 243/5018 – SE-SPI, do
Superintendente Estadual de Operações São Paulo Interior dos Correios, Wilson
Abadio de Oliveira, em resposta ao Requerimento n° 197/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
quando haverá serviço de entregas de correspondências no Jardim Santa Clara; 12)
– Ofício nº 0503/2015/GIGOV/PK, da Gerência Executiva e Superintendência da
Caixa Econômica Federal, informando a celebração de Contrato de Repasse nº
866610/2018 – Operação 1053007-54 que tem por finalidade o recapeamento
asfáltico em algumas ruas dentro do perímetro urbano no Recanto dos Colibris; 13)
– Ofício do Comandante do Posto de Bombeiros de Pirassununga, 1º Tenente PM
Michel Leme Beraldo, encaminhando o nome dos bombeiros a serem agraciados
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com o título “Bombeiro do Ano 2018”; 14) – Ofício do Vereador Natal Furlan,
comunicando afastamento do cargo de Vereador, por motivo de investidura no cargo
de Secretário Municipal de Agricultura, no dia 11/06/2018; 15) – Projeto de Lei nº
119/2018, do Vereador José Antonio Camargo de Castro, que declara de Utilidade
Pública a Associação Beneficente Astro do Oriente. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 16) – Projeto
de Decreto Legislativo nº 04/2018, do Vereador Vitor Naressi Netto, que concede ao
Prof. Dr. Flávio Vieira Meirelles, o título de “Cidadão Pirassununguense”.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 17) – Revista da Associação Paulista de Municípios de São
Paulo, Ano X, edição nº 71 de março-abril/2018. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 18) - Indicação nº
347/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
promover a limpeza geral dos matos que existem na divisa do loteamento Vila Real e
área agrícola conhecida como dos Batistelas; 19) - Indicação nº 348/2018, de autoria
da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade
de utilizar os valores arrecadados com os primeiros seis meses dos aluguéis dos
boxes do Centro Comercial “Eunice Alves Rosa” com a manutenção e segurança
dos próprios boxes e com o Distrito de Cachoeira de Emas; 20) - Indicação nº
349/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a
Secretaria Municipal de Esportes, promover um campeonato de futebol para os
comerciantes da cidade, dividindo as equipes por idade, viando movimentar o
esporte em Pirassununga; 21) - Indicação nº 350/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de designar
para a Santa Casa de Misericórdia de nossa cidade a importância de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), para fazer face aos pagamentos com
fornecedores e outras pendências mais; 22) - Indicação nº 351/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de designar para a APAE de nossa cidade a importância de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), para fazer face aos pagamentos com fornecedores e outras
pendências mais; 23) - Indicação nº 352/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de fornecer
alimentação específica para cerca de 30 pacientes que necessitam submeterem-se
a hemodiálise, devido aos problemas renais que enfrentam; 24) - Indicação nº
353/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente promover a poda das
folhas dos coqueiros que existem nas imediações da Unidade Básica de Saúde, e
da Escola Municipal Arcidio Giacomelli Stell, e também varrição das ruas do bairro,
visando impedir, quando das chuvas, o entupimento dos bueiros, bem assim,
construir redutor de velocidade e pintura de faixas para pedestres ao redor da
Unidade Básica de Saúde do Bairro Jardim São Valentim; 25) - Indicação nº
354/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga - SAEP, instalar bolsões nos tanques de tratamento de
esgoto, visando minimizar a poluição com os gases que são exalados nesses locais;
26) - Indicação nº 355/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de demarcar na
Avenida Prudente de Moraes, defronte a Auto Escola Central, um estacionamento
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rotativo com capacidade para 03 carros, visando atender o pedido de seu
proprietário; 27) – Pedido de Informações n° 132/2018, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick, Luciana Batista, Jeferson Ricardo do Couto, Vitor Naressi Netto,
Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, solicitando informações sobre a arrecadação no município no ano de
2017, bem como sua utilização e comprometimento; 28) – Pedido de Informações n°
133/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
informações sobre o equilíbrio orçamentário do município; 29) – Pedido de
Informações n° 134/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
solicitando esclarecimentos sobre as contratações realizadas para a 24ª Semana
Nenete de Música Sertaneja; 30) – Pedido de Informações n° 135/2018, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos
sobre procedimento licitatório para conserto de caminhão de lixo, prefixo 172; 31) –
Pedido de Informações n° 136/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
sobre certame licitatório para a concessão de transporte público municipal; 32) –
Pedido de Informações n° 137/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
solicitando informações sobre aquisição de um trailer WEB MIDIA. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 33) - Requerimento n° 371/2018, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, 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 119/2018,
do Vereador José Antonio Camargo de Castro, que declara de Utilidade Pública a
Associação Beneficente Astro do Oriente. 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. Em seguida, o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho requereu que fosse feita leitura na íntegra da Moção de
Repúdio à proposta de Anteprojeto de Lei, que poderá retirar 25% das contribuições
arrecadadas pelo Governo destinadas ao “Sistema S”, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade dos votos. Colocado em votação, o Requerimento nº 371/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento n° 372/2018, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, 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 04/2018, do Vereador Vitor Naressi Netto, que concede ao
Prof. Dr. Flávio Vieira Meirelles, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado
por unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 373/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Escola Estadual
Prassununga, que completou 107 anos de fundação no último dia 11 de junho.
Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 374/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à 3ª
Companhia de Polícia Militar, pelo desempenho de seus membros no último mês de
maio. Aprovado por unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº 375/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS), pelos 21 anos de existência.
Aprovado por unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº 376/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
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edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Colégio
Objetivo Júnior, pela tradicional festa junina, realizada nos dias 08 e 09 de junho.
Aprovado por unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº 377/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
edis, apresentando Moção de Repúdio à proposta de Anteprojeto de Lei, que poderá
retirar 25% das contribuições arrecadadas pelo Governo destinadas ao “Sistema S”,
e também ao dispositivo do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019,
que propõe a arrecadação da contibuição ao “Sistema S” em um fundo geral do
Governo Federal, para posterior repasse as instituições, acarretando inúmeros
problemas administrativos para todas as entidades do “Sistema S”, solicitando que
sejam encaminhadas ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Aprovado por
unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº 378/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para
que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi
interceda pela Casa de São Vicente, visando destinar uma praça de exercícios
físicos para idosos. Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento n°
379/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Pistache Boutique, pelo trabalho duro e bom atendimento em
nosso município; 42) - Requerimento n° 380/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Fashion Boutique, pelo trabalho
duro e bom atendimento em nosso município; 43) - Requerimento nº 381/2018, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à ETEC Tenente
Aviador Gustavo Klug, pela realização do 10º Arraiá da ETEC Pirassununga,
realizado em 08 de junho. Aprovado por unanimidade de votos; 44) - Requerimento
nº 382/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que completou 49 anos de
existência no último dia 10 de junho. Aprovado por unanimidade de votos; 45) Requerimento nº 383/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Deputada Federal Renata Hellmeister de Abreu, que aprovou
emenda destinada à saúde pública de nosso município. Aprovado por unanimidade
de votos; 46) - Requerimento nº 384/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que presente seja encaminhado
à Deputada Estadual Rita Passos, para que interceda por Pirassununga, visando a
destinação de verba para recapeamento das vias públicas. Aprovado por
unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 385/2018, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que presente seja
encaminhado ao Deputado Estadual Álvaro Batista Camilo, o Coronel Camilo, para
que interceda por Pirassununga, visando a destinação de verba para recapeamento
das vias públicas. Aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento nº
386/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais seis edis, para que presente seja encaminhado ao Deputado Estadual Pedro
Massami Kikudome, o Deputado Pedro Kaká, para que interceda por Pirassununga,
visando a destinação de verba para recapeamento das vias públicas. Aprovado por
unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 387/2018, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que presente
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seja encaminhado ao Deputado Estadual Pedro Massami Kikudome, o Deputado
Pedro Kaká, para que interceda pela região sul de Pirassununga, para que a
população seja contemplada com uma academia de ginástica ao ar livre. Aprovado
por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 388/2018, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que presente
seja encaminhado ao Deputado Estadual Álvaro Batista Camilo, o Coronel Camilo,
para que interceda pela região sul de Pirassununga, para que a população seja
contemplada com uma academia de ginástica ao ar livre. Aprovado por unanimidade
de votos; 51) - Requerimento n° 389/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, e subscrito por mais seis edis, para que presente Moção de Apoio ao Projeto
de Lei nº 570/2016, de autoria do Deputado Estadual Roberto Engler, que autoriza o
Governo do Estado a criar um Programa Bolsa Permanência no âmbito da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, para
que seja aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado São Paulo. Aprovado por
unanimidade de votos; 52) - Requerimento n° 390/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Esquadrão de Demonstração Aérea, a Esquadrilha da
Fumaça, pela visita a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, no
último dia 23 de maio. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento n°
391/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Organização
Social de Educação, Proteção da àgua e Meio Ambiente – OSEPAMA, pela
apresentação de projetos de educação em comemoração ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, nos dias 05 e 06 de junho. Aprovado por unanimidade de votos; 54) Requerimento n° 392/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Center Calhas Serralheria e Estruturas Metálicas, pelo
patrocínio feito ao esporte há anos em nosso município. Aprovado por unanimidade
de votos. Terminados os requerimentos, 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 o já inscrito Vereador Nelson Pagoti, aparteado pelo Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
José Antonio Camargo de Castro, aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa. A seguir, 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, aparteado pela Vereadora
Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Vitor
Naressi Netto, aparteado pelo Vereador Nelson Pagoti. A seguir, uso da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos
Vereadores Luciana Batista e Nelson Pagoti. Continuando, dispensou o usou da
palavra o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. 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, aparteado pelo Vereador Vitor Naressi Netto.
Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: Neste
momento, o Sr. Presidente comunicou que em razão de investidura ao cargo de
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Secretário Municipal de Agricultura do Vereador Natal Furlan (PSDB) e a posse do
suplente, nomeou o Vereador Nelson Pagoti para compor, na qualidade de membro,
a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em substituição ao
Vereador afastado. 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
119/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, que declara de
Utilidade Pública a Associação Beneficente Astro do Oriente. Em discussão, usou da
palavra o Vereador José Antonio Camargo de Castro. Colocado em votação, o
Projeto de Lei nº 119/2018 foi aprovado por unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA
E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, que concede ao Prof. Dr. Flávio Vieira Meirelles, o
título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos; 03) –
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. Neste momento, o vereador Wallace
requereu que fosse dispensada a leitura do parecer da Comissão de Justiça,
Legislação e Redação, por já ter sido realizada, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade dos votos. Em discussão, usaram da palavra os Vereadores Nelson
Pagoti, Jeferson Ricardo do Couto e Paulo Eduardo Caetano Rosa. Em seguida, o
Vereador Nelson Pagoti requereu o adiamento por uma (01) sessão da votação do
Veto, sendo seu pedido rejeitado por 07 x 02 votos. Colocado em votação, o Veto
Total aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei n° 69/2018 foi rejeitado por 08
votos e 01 abstenção; 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 das Comissões Permanentes. Neste momento, o Sr. Presidente
comunicou aos Senhores Vereadores que de acordo com o inciso II, do artigo 7º dos
Atos das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, o Projeto de Lei das
Diretrizes Orçamentárias (Projeto de Lei nº 78/2018) deverá ser votado e devolvido
para sanção até o encerramento do primeiro período da Sessão Legislativa, ou seja,
junho/2018. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário
se haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o
já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto. 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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