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Ata nº 2956 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 19 de junho de 2018. Ao décimo nono dia do mês de junho de dois mil e dezoito,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2956ª 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 2955 da Sessão Ordinária de 12 de
junho de 2018, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, 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 nº 108/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu
o nº 120/2018, que visa alterar dispositivos da lei nº 5.026/2016 que instituiu o Plano
Municipal de Cultura – PMC de Pirassununga e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 02) – Ofício GAB nº 323/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 113/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando esclarecimentos sobre falta de
funcionários para atender a demanda de crianças na Creche “Nedy de Oliveira”,
localizada na Vila Santa Terezinha; 03) – Ofício GAB nº 351/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 115/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
produtos alimentícios servidos no café da manhã dos alunos das escolas e creches
municipais; 04) – Ofício GAB nº 352/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 114/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
solicitando esclarecimentos sobre compra de equipamentos de informática
(computadores) para o Centro de Especialidades “Irmã Leopoldina”; 05) – Ofício
GAB nº 353/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
112/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista,
solicitando informações sobre licitação a fim de contratar empresa concessionária de
transporte público urbano; 06) – Ofício GAB nº 354/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 111/2018, de autoria dos Vereadores Edson
Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações sobre transporte de
passageiros pelo aplicativo UBER no município; 07) – Ofício GAB nº 355/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 116/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre cardápio atual de
alimentação das crianças nas creches e escolas municipais; 08) – Ofício SMOS nº
15/2018, do Secretário Municipal de Obras e Serviços, José Salvador Fusca
Machado, em atenção ao Ofício nº 984/2018-SG, da Câmara Municipal, indicando o
servidor João Ladislau Pinto, Assessor de Secretaria, para participar da Audiência
realizada em 19/06/2018; 09) – Ofício da Diretora da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos/USP, Profa. Dra. Elisabete Maria Macedo Viegas,
agradecendo e justificando ausência na Audiência Pública realizada em 19/06/2018;
10) – Ofício de Rubens Del Nero, fazendo objeções e questionamentos quanto a
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homenagem realizada pela Câmara Municipal às famílias italianas do município; 11)
– Ofício nº 001/2018, do Coordenador do grupo Municipal de Estudos e Pesquisas
para Desenvolvimento Político – GMDP, solicitando data para apresentação de sua
Ação “Vereador 10”; 12) – Ofício da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
em atenção ao Requerimento n° 236/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, solicitando a restauração do trabalho artístico de Antonio Luiz Gagni, datado
de 1954, presente no frontispício da Escola Estadual “Eloy de Miranda Chaves” no
Distrito de Cachoeira de Emas; 13) – Ofício da Promotora de Justiça de Santa Cruz
das Palmeiras, Patrícia Lacerda Pavani Couvre, solicitando cópias das leis
municipais instituidoras das taxas de fiscalização e funcionamento, que tenham por
fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia administrativa do município,
incidentes sobre pessoas físicas e jurídicas que se dediquem à produção
agropecuária, à indústria, ao comércio, às operações financeiras, à prestação de
serviços ou atividades similares; 14) – Convite da Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência de São Paulo, para a 9ª Caravana de inclusão,
acessibilidade e cidadania, realizada em 15/06/2018; 15) – Convite do Comandante
da 3ª Companhia de Polícia Militar, Capitão PM Neymar Pereira dos Santos, para a
Formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência –
PROERD, que se realiza em 21/06/2018; 16) – Convite do Comandante da
Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, para a
Cerimônia Militar alusiva ao Compromisso à Bandeira Nacional e encerramento do
Curso de Formação de Soldados da Força Aérea Brasileira – CFSD 1/2018 – Turma
Pégasus, a qual realizar-se-á em 29/06/2018; 17) – Convite do Comandante da
Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, para a
Solenidade de entrega de Espadins aos Cadetes da Turma MIHOS, a qual realizarse-á em 06/07/2018; 18) – Ofício do Presidente da Câmara, Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, encaminhando Balancetes da Receita e
Despesas, referente ao mês de maio/2018; 19) – Ofício nº 60/2018 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo Aditivo nº 152/2018, entabulado entre o Município e a Associação Nosso
Desafio Pirassununga - ANDE; 20) – Ofício nº 61/2018 – PGM, do Procurador Geral
do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo Aditivo nº
168/2018, entabulado entre o Município e o Lar de Transição “Casa da
Fraternidade”; 21) – Ofício de Bruno Minorin, da Seção Pessoal da Prefeitura de
Porto Ferreira, solicitando cópia da Lei Municipal nº 5.271/2018, que visa reajustar
os vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo de
Pirassununga; 22) – Informativo Griffon Brasil Assessoria Ltda., sobre publicação do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente à Lei Federal nº 9.504,
30/09/2007, que obriga disponibilização à Justiça Eleitoral, até 05/07 do ano que se
realizarem as eleições, relação dos que tiverem suas contas relativas ao exercício
de cargos ou função públicas rejeitadas; 23) – Informativo Griffon Brasil Assessoria
Ltda., sobre recursos destinados ao cofinanciamento das ações e serviços públicos
de saúde no grupo de atenção média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
(Limite MAC) alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios; 24) – Informativo
da Associação Regional de Engenheiros e Agrônomos – AREA, sobre alteração da
data da palestra “O Código Florestal”, remarcada para o dia 26/06/2018; 25) –
Revista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, edição nº 18 de
2018; 26) – Revista Repórter Fecomerciários – Federação dos Comerciários do
Estado de São Paulo, Ano 24, edição nº 247 de janeiro-abril/2018. As Indicações e
Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 27) -2-
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Indicação nº 356/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal determine o setor competente verificar os motivos que levou a
faltar energia elétrica no Coreto da Praça Conselheiro Antônio Prado, obrigando a
Corporação Musical a apresentar suas retretas fora daquele espaço, bem assim,
determinar que a fiscalização impeça que ciclistas circulem com suas bicicletas na
praça; 28) - Indicação nº 357/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
da Municipalidade, realizar a poda das árvores existentes na Rua XV de Novembro,
desde a Rua Dr. Moretz Shons até a Rua Simão Boller; 29) - Indicação nº 358/2018,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade de implantar uma academia de ginástica ao ar livre, a ser
instalada na praça da Rua Felipe Malaman para atender aos anseios da população
da região sul da cidade; 30) - Indicação nº 359/2018, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de
aplicação de Anteprojeto de Lei, que cria um "Banco de Medicamentos", visando
facilitar a doação segura de remédios; 31) - Indicação nº 360/2018, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal determine o
setor competente da Municipalidade, fixar a placa de trânsito no local apropriado na
esquina da Rua Lauro Wadt, Jardim Verona II, para orientar os motoristas que
trafegam por aquela área; 32) - Indicação nº 361/2018, de autoria dos Vereadores
Paulo Eduardo Caetano Rosa e Nelson Pagoti, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
instalar caçambas em locais diversos da cidade, visando a recepção de lixos e
entulhos; 33) - Indicação nº 362/2018, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Nelson Pagoti, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de designar verba arrecadada com as multas de trânsito,
especificamente para melhorar a identificação das ruas, implantando placa com
nome das vias públicas; 34) - Indicação nº 363/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que seja incluído no site da Prefeitura os
tipos de medicamentos que fornece e também aqueles que se encontram em falta,
esclarecendo a população para que não perca a viagem indo em busca de
medicamento que o Município não possui; 35) - Indicação nº 364/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal determine o setor competente da Municipalidade, verificar se o
atendimento junto ao Posto Ganha Tempo, está sendo realizado a contento, pois
muitas reclamações estão sendo feitas a este Vereador; 36) - Indicação nº 365/2018,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de regularizar o transporte escolar
das crianças dos Bairros Itupeva, Cascalho e outros das adjacências, considerando
que está havendo excesso de lotação, pois muitas crianças são conduzidas em pé
dentro do coletivo, sem as mínimas condições de segurança; 37) - Indicação nº
366/2018, 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 fiscalização necessária aplicando
multas nos infratores proprietários de veículos que deixam seus carros sobre as
calçadas; 38) - Indicação nº 367/2018, 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 uma
academia ao ar livre na Praça do Jardim das Laranjeiras; 39) - Indicação nº
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368/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que junto ao Posto de Saúde da Vila Santa
Fé, seja aumentado o número de atendimento de 10 vagas por semana para 20,
minimizando assim, a formação de filas naquele Posto de Saúde; 40) - Indicação nº
369/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
realizar os reparos necessários na quadra de esportes da Vila Guilhermina; 41) Indicação nº 370/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de regular o acesso gratuito ao sinal de
internet através do Programa Cidade Digital, bem assim ampliar o alcance para que
mais pessoas possam se beneficiar dessa inclusão digital; 42) - Indicação nº
371/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade de implantar, em nossa cidade, o Sistema Muralha Digital,
visando diminuir a criminalidade em Pirassununga; 43) - Indicação nº 372/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o Setor competente da Municipalidade, realizar a
instalação de iluminação pública na praça localizada no Jardim Ferrarezzi, defronte
a Igreja Santa Luzia; 44) - Indicação nº 373/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
Agentes de Trânsito ou da Guarda Civil Municipal, para dar orientação aos
motoristas e crianças quando da entrada e saída das aulas; 45) - Indicação nº
374/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
realizar os reparos necessários na ponte de madeira da Estrada Barrocão; 46) Indicação nº 375/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente, promover a pintura de faixas para pedestres e outros sinais de trânsito
na Avenida Duque de Caxias Norte; 47) - Indicação nº 376/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de determinar a pintura de faixas para pedestres e outros sinais de
trânsito na Avenida Newton Prado, em essencial e com maior urgência nas
imediações do Varejão da Avenida; 48) - Indicação nº 377/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de determinar o Setor competente da Municipalidade, realizar os
consertos necessários na abertura do leito asfáltico com colocação de canaletas
para captação de águas pluviais, na Rua Acácio dos Santos Júnior, Parque Clayton
Malamam; 49) – Pedido de Informações n° 138/2018, de autoria de todos os Edis,
solicitando informações sobre o convênio PRO SANTA CASA, que a municipalidade
mantém com a Irmandade da Santa Casa; 50) – Pedido de Informações n°
139/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista,
solicitando informações sobre licitações para ocupação de lotes disponíveis no Polo
Industrial Guilherme Müller Filho; 51) – Pedido de Informações n° 140/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações sobre
cargos comissionados existentes na Municipalidade que foram ocupados
(contratados) em 2017 e 2018, até a presente data; 52) – Pedido de Informações n°
141/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
esclarecimentos sobre possível demora com a que Secretaria Municipal de Meio
Ambiente soluciona e responde a pedidos de poda e corte de árvores; 53) – Pedido
de Informações n° 142/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre denúncias de que há laboratórios
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conveniados à Municipalidade que não estão atendendo mais à população através
das cotas gratuitas; 54) – Pedido de Informações n° 143/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
funcionários do Executivo Municipal que trabalham em atribuições com condições
especiais (insalubres e/ou perigosas); 55) – Pedido de Informações n° 144/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre ambulâncias disponíveis ao SAMU (Serviço de Atendimento
Médico de Urgência) no município; 56) – Pedido de Informações n° 145/2018, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”,
solicitando esclarecimentos sobre os ônibus de linhas rurais que transportam os
alunos para as respectivas escolas; 57) – Pedido de Informações n° 146/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
sobre o mau cheiro que advém da Estação de Tratamento de Esgoto do Laranja
Azeda; 58) – Pedido de Informações n° 147/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre o prolongamento da
Avenida Duque de Caxias Norte para dar acesso ao Jardim Santa Maria. A seguir, o
Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 59) - Requerimento n° 393/2018, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete
edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 86/2018, de autoria do Executivo Municipal, q ue 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.
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 393/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento n° 394/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete
edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 87/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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 .
Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento n° 395/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 88/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n°
396/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 89/2018, de autoria do
Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 63) Requerimento n° 397/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 90/2018, de
autoria do Executivo Municipal, 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
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Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por unanimidade de
votos; 64) - Requerimento n° 398/2018, 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
91/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento n° 399/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, 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 92/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
inclusão 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. Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento n°
400/2018, 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 93/2018, de autoria do
Executivo Municipal, 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. Aprovado
por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 401/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, 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
94/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 68) Requerimento n° 402/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, 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 95/2018, de autoria do
Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 69) Requerimento n° 403/2018, 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 96/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento
n° 404/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, 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 97/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 71) - Requerimento n° 405/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 98/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2589 – Incremento MAC II, na Lei Municipal nº 5.196, de
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20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021.
Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n° 406/2018, 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 Lei nº 99/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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.
Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n° 407/2018, 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 Lei nº 100/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento
n° 408/2018, 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 101/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 409/2018, 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 102/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2590 – Incremento MAC III, na Lei Municipal nº 5.120, de
11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.
Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 410/2018, 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 Lei nº 103/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento
n° 411/2018, 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 104/2018, de autoria do Executivo Municipal, que 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. Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento n° 412/2018, 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 Lei nº 105/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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.
Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento n° 413/2018, 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 Lei nº 106/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento
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n° 414/2018, 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 Lei nº 107/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 81) Requerimento n° 415/2018, 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 Lei nº 108/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 82) Requerimento n° 416/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 109/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa 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. Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento n°
417/2018, 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 Lei nº 110/2018, de autoria do Executivo Municipal,
que visa 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. Aprovado por unanimidade de votos; 84) Requerimento n° 418/2018, 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 Lei nº 111/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 85) - Requerimento n° 419/2018, 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 Lei nº
112/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2587 –
Aquisição de uma Unidade Móvel de Zoonose. Aprovado por unanimidade de votos;
86) - Requerimento n° 420/2018, 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 113/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa 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.
Aprovado por unanimidade de votos; 87) - Requerimento n° 421/2018, 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 Lei nº
114/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa 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
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exercício de 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento n°
422/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 115/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa 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. Aprovado por unanimidade de votos; 89) Requerimento n° 423/2018, 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 116/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa 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. Aprovado por unanimidade de
votos; 90) - Requerimento n° 424/2018, 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 117/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 91) - Requerimento n° 425/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, 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
118/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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 2588 – Aquisição de
Equipamentos para o Centro de Especialidades Médicas ‘Irmã Leopoldina’.
Aprovado por unanimidade de votos; 92) - Requerimento nº 426/2018, de autoria de
todos os Edis, para que sejam convocados o Ilustríssimo Senhor Secretário
Municipal de Saúde, Dr. Edgar Saggioratto, bem como, o Senhor Provedor da Santa
Casa de Pirassununga, Edinaldo Barbosa Lima a comparecer nesta Casa de Leis
em dia designado pela Presidência, visando esclarecer sobre a falta de repasse de
valores à Santa Casa de Pirassununga. 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
426/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 93) - Requerimento n° 427/2018,
de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais
cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Paulo Pizarro. 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 427/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 94) Requerimento n° 428/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Dorvanira Carneo Medeiros.
Aprovado por unanimidade de votos; 95) - Requerimento nº 429/2018, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à Secretaria Municipal de
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Saúde que reinaugurou a Unidade de Saúde da Família “Arnaldo Pereira” (Naná), no
último dia 06 de junho. Aprovado por unanimidade de votos; 96) - Requerimento nº
430/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
atleta Ricardo Anversa pelo sucesso nos campeonatos, defendendo as cores de
nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 97) - Requerimento nº 431/2018,
de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais sete
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Clube
Pirassununga, que realizou sua tradicional festa junina, nos dias 01 e 02 de junho.
Aprovado por unanimidade de votos; 98) - Requerimento nº 432/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à organizadora
Professora Fábia Hildebrand e aos participantes da I Mostra de Educação Especial,
que se realizou nos dias 06 e 07 de junho, na Escola Estadual Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 99) - Requerimento nº 433/2018, 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 Fazenda da
Aeronáutica (FAYS), que no último dia 08 de maio realizou a solenidade de
comemoração de seus 70 anos de existência. Aprovado por unanimidade de votos;
100) - Requerimento nº 434/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Fazenda da Aeronáutica (FAYS),
pela realização da tradicional Festa Junina, nos dias 15 e 16 de junho. Aprovado por
unanimidade de votos; 101) - Requerimento n° 435/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais cinco edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Orlando Mafra de Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos; 102) - Requerimento
n° 436/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Etore Manguette Riguette. Aprovado por unanimidade
de votos; 103) - Requerimento n° 437/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Benedito Júlio Pereira.
Aprovado por unanimidade de votos; 104) - Requerimento n° 438/2018, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Maria Amélia de Castro. Aprovado por unanimidade de votos; 105) Requerimento n° 439/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Pedro Pinto de Câmara Filho. Aprovado
por unanimidade de votos; 106) - Requerimento n° 440/2018, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Jair de Andrade. Aprovado por unanimidade de votos; 107) - Requerimento n°
441/2018, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a toda equipe da Associação de
Moradores do Bairro Santo Antônio Cavalheiro, que realizou entre os dias 09 e 10 de
junho a tradicional Festa de Santo Antônio Cavalheiro. Aprovado por unanimidade de
votos; 108) - Requerimento n° 442/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
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Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais sete edis,
apresentando presente Moção de Repúdio ao Projeto de Lei nº 7.419/2006, de
autoria do Deputado Federal Rogério Marinho, que propõe a reforma da Lei de
Planos de Saúde, para que seja referido projeto seja rejeitado pela Câmara dos
Deputados. Aprovado por unanimidade de votos; 109) - Requerimento n° 443/2018,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Igreja Betel de Pirassununga (IEB), que realizou recentemente
uma linda campanha de arrecadação de alimentos para a Casa da Paz, entidade de
acolhimento e recuperação de dependentes químicos. Aprovado por unanimidade de
votos; 110) - Requerimento n° 444/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio
Camargo de Castro e Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Secretaria Municipal de Esportes e aos profissionais de educação
física que realizaram no último dia 10 de junho mais uma edição do “Projeto
Esportes nos Bairros”, desta vez, na EMEIJAEF "Professora Zuleika Vellide
Franceschi Velloso", na Vila São Pedro. Aprovado por unanimidade de votos; 111) Requerimento n° 445/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Dalva
Aparecida Lopes. Aprovado por unanimidade de votos; 112) - Requerimento n°
446/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Luiz Danieli.
Aprovado por unanimidade de votos; 113) - Requerimento n° 447/2018, de autoria
do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Tamara Telma Antônio. Aprovado por unanimidade de
votos; 114) - Requerimento n° 448/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais seis edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor João Antonio Moraes Neto. Aprovado por unanimidade de votos; 115) Requerimento n° 449/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Comunidade Rural do Bairro da Boa Vista, que realizou no último final de semana,
dias 16 e 17 de junho, a tradicional festa em Louvor ao Padroeiro do Bairro, o
Sagrado Coração de Jesus. Aprovado por unanimidade de votos; 116) Requerimento n° 450/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
jovem atleta Heloísa Martinez pelo talento na luta olímpica e pela última conquista,
medalha de prata no Panamericano de Luta e a primeira brasileira a se classificar
para o esporte na olimpíada da juventude que será na Argentina, em outubro.
Aprovado por unanimidade de votos; 117) - Requerimento n° 451/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Clube Pirassununga pela
preocupação social que sempre desenvolve beneficiando não apenas seus
associados, mas também toda a comunidade pirassununguense, como a Campanha
de doação de sangue e o Cadastro de Doadores de Medula Óssea para o
Hemonúcleo Regional Jaú. Aprovado por unanimidade de votos; 118) Requerimento n° 452/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
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por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Liga Pirassununguense de Malha por mais um título conquistado. Aprovado por
unanimidade de votos; 119) - Requerimento n° 453/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à EMEIEF “Professor Sérgio Colús”, localizada no
Jardim Bandeirante, que realizou sua tradicional Festa Junina no último dia 09 de
junho. Aprovado por unanimidade de votos; 120) - Requerimento n° 454/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Levi Gabriel da Paixão do Vale. Aprovado por unanimidade de votos; 121) Requerimento n° 455/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Jorge Eduardo Nardelli. Aprovado por
unanimidade de votos; 122) - Requerimento n° 456/2018, 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 Jorge Marçal
Ferreira. Aprovado por unanimidade de votos; 123) - Requerimento n° 457/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Abílio do Nascimento. Aprovado por unanimidade de votos; 124) Requerimento n° 458/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Deputado Estadual Davi Zaia pela conduta séria e
coerente face à situação financeira vivida pelo nosso Estado de São Paulo.
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 na tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto,
aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. 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 Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, aparteado pelos Vereadores Vitor Naressi Netto, Luciana Batista e José
Antonio Camargo de Castro. Em seguida, dispensou o uso da palavra o já inscrito
Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Logo após, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelo Vereador Edson
Sidinei Vick. Por fim, dispensou o usou da palavra 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 86/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Neste momento, o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita votação em
bloco dos Projetos de Lei em regime de urgência, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 86/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 87/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado
por unanimidade de votos; 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
- 12 -

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

de Lei nº 88/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 89/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 05) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 90/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 91/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 07)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 92/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 08) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 93/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 09) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 94/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 10) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 95/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 11) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 96/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 12) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 97/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 13) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 98/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 14) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 99/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 15) – PRIMEIRA E
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SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 100/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 16) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 101/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 17) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 102/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de
nova ação nº 2590 – Incremento MAC III, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho
de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 18) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 103/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 19) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 104/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que 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. Aprovado por unanimidade de votos; 20) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 105/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 21) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 106/2018, de autoria do Executivo
Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 22) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 107/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado
por unanimidade de votos; 23) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 108/2018, de autoria do Executivo Municipal, 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.
Aprovado por unanimidade de votos; 24) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 109/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa 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. Aprovado por unanimidade de votos; 25)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 110/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 26) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 111/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa 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
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de 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 27) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 112/2018, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinado a atender
abertura da nova ação nº 2587 – Aquisição de uma Unidade Móvel de Zoonose.
Aprovado por unanimidade de votos; 28) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 113/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa 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. Aprovado por unanimidade de votos; 29) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 114/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa 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.
Aprovado por unanimidade de votos; 30) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 115/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa 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. Aprovado
por unanimidade de votos; 31) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 116/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa 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. Aprovado por unanimidade de votos; 32) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 117/2018, de autoria do Executivo Municipal, que
visa 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. Aprovado por unanimidade de votos; 33) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 118/2018, de autoria do
Executivo Municipal, 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 2588 – Aquisição de Equipamentos
para o Centro de Especialidades Médicas ‘Irmã Leopoldina’. Aprovado por
unanimidade de votos; 34) – 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. Neste momento, o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita votação em
capítulos do Projeto de Lei nº 78/2018, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. Foram apresentadas as Emendas nº 01 a 41/2018. Em seguida, o
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu que fosse dado destaque às
Emendas nºs 01 a 06/2018, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
A seguir, o Secretário procedeu com a leitura apenas das emendas nºs 01 a
06/2018, as quais receberam pareceres favoráveis das Comissões Permanentes,
exceto do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Logo após, o Vereador José
Antonio Camargo de Castro requereu a suspensão da sessão por 10 minutos para
discussão das emendas, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou que as emendas fossem
apreciadas ao final, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir,
o Vereador Nelson Pagoti requereu que fosse feita votação em bloco dos capítulos
do Projeto de Lei, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em
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discussão, usaram da palavra os Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, Edson
Sidinei Vick e José Antonio Camargo de Castro. Em seguida, o Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa requereu que fosse feita votação em bloco das Emendas nºs
01 a 06/2018 e posteriormente as Emendas nº 07 a 41/2018, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocadas em votação as Emendas nºs 01 a
06/2018 foram rejeitadas por 06x03 votos. A seguir, foram colocadas em votação as
Emendas nºs 07 a 41, sendo aprovadas por unanimidade de votos. Logo, em
primeira discussão, o Projeto de Lei nº 78/2018 foi aprovado por unanimidade de
votos, bem como as emendas nºs 07 a 41/2018. Terminada a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar na
Explicação Pessoal. Não havendo Vereadores inscritos e nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. E para
constar, Jéssica Pereira de Godoy, Analista Legislativa Secretaria, digitei a presente
ata resumida, a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral
da Secretaria, que, após aprovada pelo Plenário segue devidamente assinada.
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