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Ata nº 2958 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 03 de julho de 2018. Ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e dezoito, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2958ª 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 2957 da Sessão Ordinária de 26 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 109/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei
Complementar que recebeu o nº 03/2018, que visa instituir e estabelecer critérios e
diretrizes para a cobrança de tarifas oriundas das obrigações na implantação e
execução de projetos de infraestrutura no Município de Pirassununga, de loteadores
e empreendedores imobiliários, objetivando melhorias para implantação de
loteamentos e unidades habitacionais, e destinadas a melhorias do sistema de
abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto e drenagem urbana.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 02) – Ofício nº 110/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 121/2018, que visa alterar dispositivo da Lei
Municipal nº 4.547, de 20 de fevereiro de 2014, que obriga as entidades públicas e
privadas no âmbito do Município, que receba verba pública a manter o Portal de
Transparência. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício nº 111/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 122/2018, que visa autorizar o Poder
Executivo a transferir recursos financeiros, a título de subvenção social, à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, conforme especifica. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 04) – Ofício GAB nº 361/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 125/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e
Luciana Batista, solicitando informações sobre demanda pelos serviços de táxi em
nossa cidade; 05) – Ofício GAB nº 362/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 129/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre origem dos computadores
disponibilizados para os alunos da UNIVESP - Universidade Virtual do Estado de
São Paulo; 06) – Ofício GAB nº 365/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 126/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo
de Castro, solicitando informações sobre adequação do Centro Paula Souza,
visando implantar o Curso de Ensino Médio interligado ao Técnico em Mecatrônica;
07) – Ofício GAB nº 366/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 131/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre criação de projeto para regular a participação de
atletas em campeonatos de futebol realizados pela Secretaria Municipal de
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Esportes; 08) – Ofício GAB nº 375/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 127/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos sobre comércio exercido nos boxes
de Cachoeira de Emas; 09) – Ofício GAB nº 376/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 128/2018, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos sobre exigências ou
pendências apontadas pelo Tribunal de Contas para ordenar suspensão as verbas
destinadas à Corporação Musical Pirassununguense; 10) – Ofício GAB nº 377/2018,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 130/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre destinação de
materiais inservíveis, entulhos e resíduos de construção coletados pelos serviços
municipais e desenvolvimento de campanha para coleta de objetos inservíveis; 11) –
Ofício GAB nº 378/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 124/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre abertura de sindicância ou processo administrativo para apurar
denúncias sobre a aquisição de gêneros alimentícios; 12) – Ofício Circular CMS
01/2018, da Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Patrícia Fernandes,
informando sobre decisões referente às deliberações ocorridas na reunião
extraordinária realizada em 27/06/2018; 13) – Ofício nº 62/2018 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo Aditivo nº 145/2018, entabulado entre o Município e a Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus (AMMA); 14) – Ofício nº 119/2018, do
Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em resposta ao Requerimento nº
471/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
solicitando comparecimento nesta Casa de Leis para reunião, em dia designado pela
Presidência, visando esclarecer as questões trazidas pela Associação de Moradores
do Bairro Vertentes do Mamonal (AMOVEMA); 15) – Ofício nº 120/2018, do
Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, informando a impossibilidade de
comparecimento na reunião do dia 03/07/2018, devido a compromissos assumidos
anteriormente; 16) – Ofício nº 121/2018, do Superintendente do SAEP, João Alex
Baldovinotti, em resposta à Indicação nº 354/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que se verifique a possibilidade de instalar bolsões
nos tanques de tratamento de esgoto, visando minimizar a poluição com os gases
que são exalados nesses locais; 17) – Ofício nº 16GB-034/230/18, do Comandante
do Corpo de Bombeiros de Pirassununga, 1º Tenente PM Michel Leme Beraldo,
solicitando cópia da gravação da Sessão Solene de entrega de título “Bombeiro do
Ano 2018”, realizada em 26/06/2018; 18) – Ofício do Comandante da Academia da
Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, agradecendo e justificando
ausência na Audiência Pública, a qual se realizará em 10/07/2018; 19) – Ofício do
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra, Vereador Felipe Amadeu Pinto da
Fonseca, apresentando Moção de Repúdio à Petrobrás pelos recorrentes aumentos
nos preços dos combustíveis e ao atual Governo Federal pela atual política adotada,
que prevê constantes reajustes nos preços dos mesmos; 20) – Ofício de Michele
Baptistella, assessora do Vereador Eduardo Vaz Pedroso da Câmara Municipal de
Itatiba, solicitando o contato do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho; 21) – 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, a qual se realizará em 10/07/2018; 22) –
Ofício da Empresa Telefônica Brasil, em resposta ao Requerimento n° 159/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, para que a empresa de
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telefonia em Pirassununga se empenhe na regularização dos serviços à população
do Jardim das Laranjeiras e Jardim Treviso; 23) – Ofício do Presidente do Lions
Clube de Pirassununga, Marcelo Roberto Dozena, solicitando atualização da mala
direta para o Lions Clube de Pirassununga, devido a nova diretoria; 24) – Ofício da
empresa Quimigel, solicitando informações sobre a Lei Complementar nº 81/2007,
que institui o Código Tributário do município; 25) – Ofício CGCRRM nº 828/18, do
Conselheiro-Substituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Samy
Wurman, encaminhando cópia da decisão, para conhecimento, referente ao
Processo eTC-9430.989.15-2; 26) – Convite da EMEF Jornalista Washington Luis de
Andrare, para 2ª Festa Caipira – 2018, que se realizou em 30/06/2018; 27) – Ofício
do Vereador José Antonio Camargo de Castro, solicitando 02 cópias da declaração,
referente ao mês de junho/2018, contendo o valor do subsídio mensal e do INSS
descontado; 28) – Revista RADIS, edição nº 189, de junho/2018. As Indicações e
Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 29) Indicação nº 397/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de instalar um bebedouro d’ água junto
ao Posto Ganha Tempo; 30) - Indicação nº 398/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente da Municipalidade, promover a sinalização de solo
na Rua Lazino Aldriguetti, Jardim Veneza II nas proximidades do número 115,
visando orientar os motoristas e pedestres; 31) - Indicação nº 399/2018, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade de incluir no Projeto de Lei de reestruturação dos
cargos e salários da Municipalidade, o aumento da referência salarial do emprego de
agente comunitário de saúde, visando valorizar o importante trabalho que exercem,
bem assim, que reorganize as unidades de lotação de cada profissional para manter
os vínculos do agente com sua comunidade; 32) - Indicação nº 400/2018, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal se
sensibilize com a situação de desvalorização que vivenciam as assistentes de diretor
de escola e diretoras de creche e, na elaboração da reestruturação dos cargos e
salários dos servidores municipais, estude possibilidades de estabelecer a referência
inicial 44 a esses cargos, por ser medida de justiça a essas profissionais do ensino
básico; 33) - Indicação nº 401/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, para que o Prefeito Municipal fiscalize os atos da empresa Rizzo Parking,
notadamente quanto à possibilidade contratual de alterar ou não a cobrança do
estacionamento rotativo em Pirassununga (área azul), bem assim, para que
mantenha contato com a mesma, visando o retorno ao sistema de cobrança de
forma fracionada ao usuário; 34) - Indicação nº 402/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que os médicos nos bairros mais populosos
de nossa cidade, passem a dar atendimento até as 18 horas; 35) - Indicação nº
403/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de implantar o Projeto
Lixo Zero a exemplo do que acontece na cidade de Guarulhos; 36) - Indicação nº
404/2018, 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 solucionar o problema de mau cheiro que
suportam os moradores do Jardim Millenium, sendo necessário os reparos na
Estação de Tratamento de Esgoto; 37) - Indicação nº 405/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
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Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente, instalar placas
indicativas nas proximidades de hospitais, creches, unidades básicas de saúde,
escolas, asilos, etc., com os dizeres que é proibido a execução de barulhos, ruídos
altos, buzinas, etc., visando resguardar o sossego alheio; 38) - Indicação nº
406/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de voltar a fornecer
material de construção para as famílias mais necessitadas de nossa cidade, para
que possam construir a tão almejada casa própria; 39) - Indicação nº 407/2018, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de quando da aprovação do loteamento
Jardim Saidel, realizar benfeitorias ao redor do lago lá existente, construindo
quiosques e também um campo para servir a população, tornando o local atraente
para visitação pública; 40) - Indicação nº 408/2018, de autoria dos Vereadores Vitor
Naressi Netto e Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o
Prefeito Municipal verifique possibilidade de realizar certames licitatórios com verbas
advindas de emendas parlamentares, para a aquisição de ambulâncias para
transporte de pacientes; 41) - Indicação nº 409/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o setor competente, construir calçamento para pedestres ao longo do percurso que
recentemente foi asfaltado, sequência da Avenida Duque de Caxias Norte, em
direção ao Cemitério Santa Luzia até atingir o novo loteamento e casas que estão
sendo construídas no Jardim Santa Maria; 42) - Indicação nº 410/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, realizar as reformas necessárias na ponte de madeira de acesso ao
Haras Pagotto, pois está em péssimas condições, representando perigo de acidente
para os Munícipes que dela se utilizam; 43) - Indicação nº 411/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de
aumentar a ajuda de custo destinada aos membros do Conselho Tutelar para
valorizar o importante trabalho que exercem; 44) - Indicação nº 412/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente, realizar a poda dos galhos das
árvores existentes ao redor da E. E. “Pirassununga”; 45) - Indicação nº 413/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar seja feita uma fiscalização no prédio localizado nas
proximidades do Teatro Municipal “Cacilda Becker”, na Rua Pereira Bueno, visando
resguardar a segurança dos contribuintes que eventualmente podem ser atingidos
por pedaços de concreto que caem da parte superior do prédio; 46) - Indicação nº
414/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente, dotar de rede elétrica o
parque/praça existente entre o Jardim das Laranjeiras e Jardim Treviso; 47) –
Pedido de Informações n° 151/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicitando informações sobre a proibição quanto a presença de
comerciantes ambulantes do lado externo nos dias de festa da Semana Nenete; 48)
– Pedido de Informações n° 152/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicitando informações sobre a situação de abandono da quadra que era
usada pelos moradores do bairro Jardim Ferrarezzi e alunos na EMEIF Jornalista
Washington Luis; 49) – Pedido de Informações n° 153/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando esclarecimentos sobre
procedimentos que devem ser tomados pelos sucessores do taxista falecido que
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desejam manter a permissão; 50) – Pedido de Informações n° 154/2018, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos
sobre providências referentes a pacientes que tiveram consultas, exames ou outros
procedimentos de saúde perdidos por falta de transporte desde o último dia 1º de
junho até a data de resposta da presente; 51) – Pedido de Informações n° 155/2018,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
sobre funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 52) – Pedido de
Informações n° 156/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre a área de estacionamento usado pelo Restaurante
Beira Rio; 53) – Pedido de Informações n° 157/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre denúncias de que alguns
funcionários municipais do cargo de técnico de enfermagem e técnico de
enfermagem emergentista estão sendo privilegiados. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 54) - Requerimento n° 488/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 121/2018, que visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº 4.547,
de 20 de fevereiro de 2014, que obriga as entidades públicas e privadas no âmbito
do Município, que receba verba pública a manter o Portal de Transparência. 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 488/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 55) Requerimento n° 489/2018, 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 122/2018, que
visa autorizar o Poder Executivo a transferir recursos financeiros, a título de
subvenção social, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, conforme
especifica. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 490/2018, de
autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Ernesto Roberto Zanichelli Bertoli. 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 490/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento n° 491/2018, 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 Cláudio Benine. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento
nº 491/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
à Rádio Comunitária Kerigma, pela apresentação do Programa “O Melhor da MPB”.
Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 492/2018, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao pirassununguense Dr.
Gustavo Delfino Calomeni, pelo sucesso profissional do Veterinário. Aprovado por
unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 493/2018, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
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condolências pelo passamento do Senhor Emerson Calherani. Neste momento, o
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que fosse feito 1
minuto de silêncio após a leitura dos nomes dos falecidos que estão recebendo
homenagem póstuma nesta Sessão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. Em votação, o requerimento nº 494/2018 foi aprovado por unanimidade de
votos; 61) - Requerimento n° 495/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações ao Diácono Tiago Moreira pela ordenação diaconal
recebida no último dia 1º de julho, Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, em
Americana. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 496/2018,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete
edis, para que os responsáveis da empresa Rizzo Parking forneçam a esta Casa de
Leis informações sobre os motivos da mudança na cobrança do estacionamento
rotativo em Pirassununga (área azul). Em discussão, usou da palavra o Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa. Colocado em votação, o Requerimento nº 496/2018
foi aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 497/2018, de autoria
dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais quatro edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à EMEF “Jornalista Washington Luiz
de Andrade” que realizou sua 2ª Festa Caipira, no último dia 30 de junho. Aprovado
por unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº 498/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à EMEIEF Professor Sérgio Colus que realizou,
no último dia 09 de junho, sua animada festa junina. Aprovado por unanimidade de
votos; 65) - Requerimento n° 499/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Escola SESI que realizou sua tradicional festa junina no último dia
29 de junho. Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 500/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à Diocese de Limeira pela
realização do Aviva Jovem, no último dia 30/06/18 no Santuário Senhor Bom Jesus
dos Aflitos. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 501/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à Comunidade Rural do Bairro
Santa Tereza que todos os anos realiza uma animada Festa Junina, realizada no
último dia 30 de junho. Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n°
502/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que o horário da sessão ordinária do dia 10 de julho de 2018 seja
antecipado para as 13 horas, caso a Seleção Brasileira passar para a fase da
semifinal e competir na mesma data às 15 horas. Aprovado por unanimidade de
votos; 69) - Requerimento n° 503/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Delegado Dr. Antonio Luis Tuckumantel pela assunção ao cargo
de Diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (DEINTER 9)
de Piracicaba. Em discussão, usou da palavra o Vereador Edson Sidinei Vick.
Colocado em votação, o Requerimento nº 503/2018 foi aprovado por unanimidade
de votos; 70) - Requerimento n° 504/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à EMEIEF Catharina
Sinotti que realizou animada festa junina. Aprovado por unanimidade de votos; 71) -6-
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Requerimento n° 505/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, José
Antonio Camargo de Castro e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais
cinco edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Colégio John Kennedy que realizou sua tradicional festa junina, nos dias 29 e 30 de
junho. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n° 506/2018, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho e Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais
cinco edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Visão
de Evangelização Mundial - Vem Brasil, pela realização do evento “Qual é a Sua
Identidade” que aconteceu no último dia 30 de junho. 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 Edson Sidinei Vick. 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 pelos Vereadores Luciana Batista
e Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”. Logo após, dispensaram o
usou da palavra os já inscritos Vereadores Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do
Couto. 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
Nelson Pagoti. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do
Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 121/2018, que
visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº 4.547, de 20 de fevereiro de 2014, que
obriga as entidades públicas e privadas no âmbito do Município, que receba verba
pública a manter o Portal de Transparência. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº
121/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 122/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a
transferir recursos financeiros, a título de subvenção social, à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, conforme especifica. 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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