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Ata nº 2957 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 26 de junho de 2018. Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2957ª
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 2956 da Sessão Ordinária de 19 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 GAB nº 277/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Ofício nº 478/2018SG, que trata da denominação de vias públicas do loteamento Terra Azul; 02) –
Ofício GAB nº 356/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 122/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre transporte para a fisioterapia fornecido pela
Municipalidade para o atendimento junto a APAE; 03) – Ofício GAB nº 357/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 119/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando esclarecimentos
sobre parada de veículos que transportam pacientes em tratamento de saúde para
outras cidades; 04) – Ofício GAB nº 358/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 118/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo
de Castro, solicitando informações sobre legislação municipal que prevê que
estabelecimentos paguem o imposto por serviços que outros prestam (ISSQN); 05) –
Ofício GAB nº 359/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 121/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre aparelho de mamografia do município; 06) – Ofício
GAB nº 360/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
120/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre
execução da Lei Municipal nº 4.664, de 8 de setembro de 2014, onde se estabelece
a Política Municipal de Educação Ambiental que deve nortear os programas
educacionais implantados na rede municipal de ensino; 07) – Ofício GAB nº
367/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 123/2018,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, questionando sobre a
acessibilidade em casas de espetáculos e cinemas do município; 08) – Ofício GAB
nº 371/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
117/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
informações sobre a participação de comerciantes ambulantes durante a realização
da Semana Nenete 2018; 09) – Ofício GAB nº 373/2018, do Secretário Municipal de
Governo, Jorge Luis Lourenço, solicitando 01 cópia autenticada do Termo de Posse
do Prefeito Municipal; 10) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para
as festividades do 49º aniversário do Conservatório Municipal “Cacilda Becker”,
realizado em 26/06/2018; 11) – Ofício nº 114/2018, do Superintendente do SAEP,
João Alex Baldovinotti, apresentando votos de congratulações ao Senhor Nelson
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Pagoti, suplente eleito, pela posse do cargo de Vereador; 12) – Ofício do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
agradecendo e justificando ausência no Ato Solene de outorga do Título “Bombeiro
do Ano”, realizado em 19/06/2018; 13) – Ofício do Secretário-Geral da mesa do
Senado Federal, acusando o recebimento do Requerimento n° 304/2018, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, apresentando Moção de
Apoio ao Projeto de Lei nº 6.819/2010, que garante o direito à jornada semanal de
30 horas para nutricionista, para que intercedam para que o projeto siga o trâmite
legislativo necessário até sua regular aprovação; 14) – Ofício do Promotor de Justiça
Assessor do Ministério Público do Estado de São Paulo, Virgílio Antônio Ferraz do
Amaral, solicitando cópias de documentos da Comissão Especial de Inquérito
instaurada no município, referente ao autos MP 38.0531.0000016/2017-9; 15) –
Ofício nº 013/2018, do Conselho Municipal de Bem Estar Animal – COMBEA,
convidando os nobres edis para reunião mensal do COMBEA, a realizar-se em
02/07/2018; 16) – Ofício Circular EDR/L nº 003/2018, da Secretária da Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, convidando para o “Seminário de Compras
Públicas”, que se realiza em 28/06/2018; 17) – Convite do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, para participação no Projeto Piloto, para que o órgão possa
autuar processo novo de Contrato, Repasse Público, Adiantamento ou Termos no
Sistema e-TCESP e, que tem por objetivo permitir ao órgão jurisdicionado utilizar-se
de ambiente de teste via WEB; 18) – Ofício da Associação dos Moradores do bairro
Vertentes do Mamonal – AMOVEMA, solicitando agendamento de audiência com os
nobres edis, para exposição da situação de abandono em que se encontra o bairro;
18) – Convite do Colégio Objetivo Pirassununga, para o “Arraiá da Solidariedade”,
realizado em 23/06/2018; 19) – Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2018, do
Vereador Nelson Pagoti, que concede ao Senhor Anderson Rogério Alves, o título de
“Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 20) – Projeto de Decreto Legislativo
nº 06/2018, do Vereador Edson Sidinei Vick, que concede ao Senhor Luis Gonzaga
Salvático Gaspersen, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
21) – Convite da CIELeges SP 2018, para o Ciclo IGAM de Estudos legislativos
2018, a realizar-se de julho a outubro/2018; 22) – Ofício do Vereador Edson Sidinei
Vick, requerendo prosseguimento ao processo legislativo, que visa alterar dispositivo
de Lei Municipal, a respeito de tarifas de preço público de esgoto, pelos fatos
expostos. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao
Prefeito Municipal: 23) - Indicação nº 378/2018, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a
instalação de uma academia ao ar livre, junto Praça Sebastião Domingues,
conhecido como Pátio São Benedito; 24) - Indicação nº 379/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar seja feito o recapeamento das
Ruas Major Pereira, Pereira Bueno, Riachuelo e outras vias nas adjacências da
Estação Rodoviária, que estão necessitando desses melhoramentos; 25) - Indicação
nº 380/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar a instalação de uma academia ao ar livre,
junto a Praça do Jardim Lauro Pozzi; 26) - Indicação nº 381/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade, realizar a manutenção do prédio
onde se encontra instalada a Escola Prof. Iran Rodrigues; 27) - Indicação nº
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382/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o Setor competente da Municipalidade,
promover o recapeamento da Alameda Carlos Frederico Gruninger, Bairro do
Rosário; 28) - Indicação nº 383/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal realize estudos urgentes para que os
profissionais, Assistentes de Direção de Escola e Diretores de Creche sejam
reconhecidos pelo trabalho que fazem, alterando a nomenclatura dos cargos das
Assistentes de Direção e elevando seus salários, juntamente com a remuneração
das Diretoras de Creche, para a média que recebem profissionais de outros
Municípios ou de Escolas Estaduais; 29) - Indicação nº 384/2018, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de construir um complexo poliesportivo na área institucional localizada
no Jardim Treviso, para servir os moradores desse bairro e também futuros
moradores do loteamento Terrazul; 30) - Indicação nº 385/2018, 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 os reparos necessários e manutenções que estão a exigir
a via segundaria que dá acesso aos bairros da Vila Santa Fé, Jardim Luiz de Castro
Santos, Jardim Bela Vista e outros; 31) - Indicação nº 386/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar a instalação de uma academia ao
ar livre, junto a Praça existente na Rua Equador, Vila Esperança; 32) - Indicação nº
387/2018, 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 os reparos necessários nas
depressões existentes nas ruas da cidade; 33) - Indicação nº 388/2018, de autoria
do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar que sejam feitas melhorias
no Posto de Saúde da Vila Braz; 34) - Indicação nº 389/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que seja instalado um parquinho para
crianças no Jardim das Laranjeiras, na Rua Irmão Bianco; 35) - Indicação nº
390/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de construir uma praça no espaço (área verde), existente
defronte a Igreja Santa Lúzia, Jardim Ferrarezzi; 36) - Indicação nº 391/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar a
manutenção da praça pública localizada defronte a Igreja Santa Luzia no Jardim
Ferrarezzi, poda das árvores e também instalação de rede elétrica para possibilitar o
uso daquele espaço público; 37) - Indicação nº 392/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar que seja praticado, os reparos necessários na rede elétrica da Rua
Dorival Rossi, Jardim Santa Clara, proximidades do número 260; 38) - Indicação nº
393/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de aumentar de 05 para 20 o número de cotas par a coleta
de sangue, em todos as Unidades de Saúde de nossa cidade, visando agilizar o
atendimento para os Munícipes que necessitam desse tipo de exame, bem como,
dar prioridade no atendimento para os idosos; 39) - Indicação nº 394/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de oficiar a Subsecretaria de Defesa dos Animais, vinculada à Casa
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Militar do Estado, solicitando a inclusão de Pirassununga no Programa Pet São
Paulo que permitirá a vinda de verbas a serem trabalhadas em ações de defesa
animal; 40) - Indicação nº 395/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para
que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de regularizar o subsídio da
Corporação Musical Pirassununguense, consoante exigências do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo; 41) - Indicação nº 396/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade urgentemente ordenar uma fiscalização no Córrego do Andrezinho
para conter o vazamento de esgoto e sanar a situação; 42) – Pedido de Informações
n° 148/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, solicitando informações
sobre a organização do estacionamento na Rua José Carlos Leme Franco
Guimarães; 43) – Pedido de Informações n° 149/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos sobre o transporte
de pacientes nos dias 25 e 26 de junho para a UNICAMP; 44) – Pedido de
Informações n° 150/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando
informações sobre vagas para exames de sangue há na Unidade de Saúde da Vila
Santa Fé. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 45) - Requerimento n°
459/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis,
para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2018, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti, que concede ao Senhor Anderson Rogério Alves, o Título de
“Cidadão Pirassununguense”. 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 459/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento n° 460/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 06/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que
concede ao Senhor Luis Gonzaga Salvático Gaspersen, o Título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento n°
461/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Nelson Nunes Martins. 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 461/2018 foi aprovado por
unanimidade de votos; 48) - Requerimento n° 462/2018, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Antonio Aparecido Cruz. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº
463/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao novo
Secretário Municipal de Educação, Prof. Hamilton Alberto de Oliveira. Aprovado por
unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 464/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Loja Maçônica Barão de Ramalho
de Pirassununga que completou 67 anos de importantes serviços a nossa cidade, no
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último dia 21 de junho. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº
465/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Luiz Devitte Gomar. Aprovado por unanimidade de
votos; 52) - Requerimento nº 466/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Dativa Terra
Bueno. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 467/2018, de
autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à 3ª Companhia de Polícia Militar de
Pirassununga que realizou mais uma formatura do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência – PROERD da Polícia Militar, no último dia 21
de junho. Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 468/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Primeira Igreja Batista em Pirassununga que completou recentemente 75 anos,
vivendo o Reino de Deus. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento
nº 469/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Lions Clube de Pirassununga que realizou a Assembleia Festiva
de Posse da Diretoria 2018/2019, no último dia 20 de junho. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 470/2018, 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 por Pirassununga, visando destinar o importe de R$100.000,00 (cem mil
reais) a serem destinados à Corporação Musical Pirassununguense. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 471/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para
que sejam convidados os Ilustríssimos Senhores Secretários Municipais de Obras e
Serviço, José Salvador Fusca Machado, de Meio Ambiente, Dr. Valdir Rosa, de
Segurança Pública, Paulo André Silva Tannús, Comandante da Guarda Civil
Municipal, Anderson Dorival Rossi, Superintendente do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga (SAEP), João Alex Baldovinotti a comparecerem nesta Casa de Leis
em reunião em dia designado pela Presidência, visando esclarecer as questões
trazidas pela Associação de Moradores do Bairro Vertentes do Mamonal
(AMOVEMA). Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento n° 472/2018,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais
oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Paróquia
Santo Antônio que realizou diversas atividades para festejar o padroeiro como
almoços, distribuição de bolos, quermesses e principalmente celebrações solicitando
a intercessão do grande santo, durante o presente mês de junho. Aprovado por
unanimidade de votos; 59) - Requerimento n° 473/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa e José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Padre Humberto Capobianco – msc pelos 85
anos de vida e pelos 60 anos de serviço sacerdotal recentemente completados.
Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 474/2018, de autoria do
Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais nove edis, para que sejam, os
responsáveis pela empresa concessionária dos serviços de iluminação pública em
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nosso Município, G-Energy, convidados a reunir-se com os Vereadores, em data a
ser agendada pela Presidência desta Casa de Leis, visando esclarecer fatos sobre
os serviços prestados. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
475/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais nove edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Anna Assunpta Baldin. Aprovado por unanimidade de votos; 62) Requerimento nº 476/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Conservatório Municipal “Cacilda Becker” pelos 49 anos de
existência. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento n° 477/2018, de
autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno, Jeferson Ricardo do
Couto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos organizadores
da 1ª Copa Center Calhas, no Independente Futebol Clube, realizada entre os dias
06 de maio e 24 de junho de 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento nº 478/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal José Olímpio Silveira Morais, o Missionário José Olímpio
interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) à reforma da quadra de esportes da Vila São Pedro. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 479/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove
edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen
interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) à reforma da quadra de esportes da Vila São Pedro. Aprovado por
unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 480/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que seja convocado o Ilustríssimo
Senhor Superintendente do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga (SAEP) a
comparecer nesta Casa de Leis em dia designado pela Presidência, visando
esclarecer sobre alterações nos valores das contas de água após a troca de
hidrômetros. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 481/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo Márcio Luiz França
Gomes inclua Pirassununga no Programa Pet São Paulo, visando beneficiar nossa
cidade com a excelente iniciativa em defesa dos animais domésticos. Aprovado por
unanimidade de votos; 68) - Requerimento n° 482/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Rádio Piracema FM 94,7 que está realizando uma
grande campanha de arrecadação de materiais em prol de nossa Santa Casa.
Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 483/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à nova diretoria do Sindicato Rural
de Pirassununga, que tomou posse no último dia 06 de junho. Aprovado por
unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 484/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Marilene de Paula
Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento n° 485/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Padre
Pricílio Jerônymo. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n°
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486/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Dirce Bichof de Souza. Aprovado por unanimidade de votos; 73) Requerimento n° 487/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Luciana
Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa, José Antonio Camargo de
Castro e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais três
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Arnaldo Metzner. 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
a já inscrita Vereadora Luciana Batista, aparteada pelos Vereadores Edson Sidinei
Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno. A seguir,
usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Nelson Pagoti, aparteado pelo
Vereador Vitor Naressi Netto. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Vitor Naressi Netto. 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 José Antonio Camargo de Castro, aparteado pelos Vereadores
Paulo Eduardo Caetano Rosa, Wallace Ananias de Freitas Bruno, Nelson Pagoti,
Luciana Batista e Vitor Naressi Netto. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos Vereadores Vitor
Naressi Netto, Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, Edson Sidinei
Vick e Paulo Eduardo Caetano Rosa. Continuando, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelo Vereador Nelson
Pagoti. 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: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 05/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, que concede ao
Senhor Anderson Rogério Alves, o Título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado
por unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Decreto Legislativo nº 06/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que
concede ao Senhor Luis Gonzaga Salvático Gaspersen, o Título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos; 03) – SEGUNDA
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. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a Ordem
do Dia, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos
para falar na Explicação Pessoal. 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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